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tıs~ ' ~va AÇIK 

:t~vya 
ıÇıknıazda ••• 
l!!!I. & ---o---.,.wn .cib.ın siyasi mab-

Lir dik~ erı ıittıkçe artan 
1011

19 
•t ve alika ile Yu

'••ı Yadaki kabine bubra-
. •e bu ''ilde . memleket üze-
~... l•ddetini çoğaltan 
~11111:~ ~ııyiki ile meıgul 
1-tı, . • tadır. Bazı nazır-
.la 1•tifaa b · '1k1 il 1 azı şebırler 
ili, 

1 
~ talebe teıekkiilleri· 

~oı. • taıaat naibi Precs 
tQlcQ\, l 

""'tltrı ~ •• enerjik mü-
1-r. , . ' ııddetli protesto· 
llaidir?llı,etı , kurtarabilecek 
~llaeltte 11

• bıraz zorca gö
ltad laı~ır. Bugüokn Bcl
~elcer fımetinin tavır ve 
11&111c,, 1 IÖıteriyor ki onun 
"-ıı. 'illet kuvveti ' gllnler, 
llat 1••tle ltt1 f ' geçtikce a.uıl· 
. 8-~ ~~ra inmektedir. 

~··· il ıoılav raıeteleri
·-.:111•ıaları ile doıtluğu 

-.lıt Jo~k ılDİlli iıtiklili koru

~Yi t6a:11
da milJetin her 

~ '-dı y 0 6ne alacağı bak-
'-•ti ?lıiı neıriyat, hü· 

h ça~ 111iin girmiı oldu· 
t,~lllid~;ldan kurtarabile· 

laatLQrllt Ç .. Jc 
fiU ııttedir : tüpheli görün· 
~ erı b ' •zı Londra mıh-

lıa te 
11 baıuıta elin nik-

~'•11ı Grııitli sıörünmekte 
~ •diy 1 ''Ye d or at! Bu husus· 

a11 6 •Y•aıyorlar? 
~'~'- lllit ve n"ıkb0 ı· · · d ~ q o)ll lD ıgı e 
~ d, zıı: 01aıadıklarını her 

diıeı,, Uru gecikmiyecek 
-.~'ha~lcııbat edecektir. 
~ 0 d •le olan bir şey 
'l· :ı •: Al t ·•-· L "' vıaı man azyısı· 

"'~' ile baa U ._ t illeti 'd 2 na;ti Belgrad 
ı."la•y1 

11 
•11 ziyade Yu· 

tı"iıa Yı teıkil eden mil· 

~"hhlc ~öıtereceği tiddet, 
•ı~ıd hUrıiyet ve iıtik-

ır .. 

81ARI SANLI 

~GILTERE 
~ERiNDE 

Sabib, Neıriyat 
Amiri •e Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Sen 'ik 7,5 Lira 
5 Aylıh 4 ,, - ~ 

SAYISI ( 00) PARA 

ltalyan tayyam Almanyadaki 
releri · Preveze ransız esi leri 
ve Liksoryayı memle e t le j ... ULUS 
bom baladılar ne dö üyor 

-----
Ati na (a.a)-Yunan cm· 

niyet nezaretinin tebliği : 
DDşman tayyareleri dün 

memleket dahilinde uçuşlar 
yaparak Preveze. Uksurya 
ve garbi Morada bir küçük 
kasabaya bomba atmışlardır. 

Prevezede insanca zayiat 
yoksa da binalat da ha.sar 

vardır. Garbi Moradaki kü· 
çük kasabada iki kadın ve 

ve küçük bir çocuk yara· 
lanmı~hr. __ ... __ 
AMERIKADA 
Yeni ,,hava 

zırhlıları 
inşa ediliyor 

Bu tauuareıer 18 ton 
bomba taııuacaklardır -----

Londra (a.a) - Royterin 
havacıhk muhabiri bildiri
yor : 
Alman tayyareleri gemiler 

iberine veAmerikadan gelmek

te olan malzemeleri dıha 

sandıktan çıhmadan imha 

etmek için 20 ili 500 tay

yare göndermekte ve ıelişi 
güzel her tarafa bomba at-

makta devam ve hayal .'mah

ıulfı olan muvaffakiyetleri

nin azımlıini kultanmakta • 
dırlar. 

lngiliı tayyarecileri ise 

cesurane ve kahramanca 

düşmanla milcıdele ederek 
atacıtı bombaları muktesit 

ve müesair surette kulltn· 
maktadar. 

logilterede yeni 6 tip tay· 
yare imali için faaliyet de-

Vişi, (a.a) - Almany daki 
Fransız esirlerinin memle
ketlerine iadesi için bazı 
kararlar verilmiştir, lsviçrcde 
bulunan 30 bin Fraasız esiri 
memleketlerine dönmüştür . 
Yeniden 39 bin esiri Fran
saya getirecek trenlerde Al· 
maayaya gidecektir. 

Ank r (Hususi)-Adliye 
vekilimiz b y H san Mene· 
meocioğlu vekal .. tioe mit 
muhtelif meseleler hakkın· 
da bir beyanatta bulunmuş
tur. Vekil bilhassa demiştir 

ki : 
"Adliyemiz diğer devlet 

müesseseleri gibi t ekamül 
ve ter ak ki seyrini tnkip edi
yo·r. Ben, bu tekamülün sey-

ri i ğırfoştıran ve güçleı 
tiren ıebep ve 
bertar f etmeğe çalıııca
ğtm. 

Adliye teşkilatımızda ilk 
önce göz: önüne ahnmaıı 

lazımgelen itlerden biri de, 
mabkeuıelcria bir cüzü ol• 
mak itibariyle, hikimleria 
k zai vazifelerine iıtira 

-Devamı 4 ncü sahifede 

fa yya. 
releri dün 2 ICI HAFTA AT YARIŞLA 

lngiliz 

Berlini 
bom baladılar 

---o---
Berlio, (a.a) - O. N. 8. 

bild·riyor:. 

lngili:ı muharebe tayy re
leri Şimali Almanyaya akın 
yapmışlardır. 

Münferid uçan lngiliz tay

yareleri Berline bombardı

man etmek istemişi rae de 
bir kaç tayyare çok yük- .. 

sekten uçarak Berlin üzerine 
yangın ve infilik bombaları 

ilkbahar at koşularının ikinciı:ıi dün çok kılıbalık bi 
halk kitlesi huzurunda yapılmıştır. 

Sayıu valimiz koşu sahasını şereflendirmiıler atmışlardır. Bombalardan bi
nalarda yangınlar çıkmışsa 

da söndürülmüş ve bir kaç 
kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

ı 
rı sonuna kadar alika ile tnkip etmişlerdir. 

Koşular pek zevkli ve heyecanlı geçmiıtir. 

ı Devamı 4 üncü sahifede 

-- ---
INGIL TEREYE Sinemalardad harp sahnele 

20Bin tayyare 
2önderilecek 

--o---
V aıiagton (a.a) - Birle

şik Amerika devletleri 18 

ay zarfında lngiltereye 20 

bin rayyare gönderecekler· 

dir. Bu tayyareler Grullnd 
ve lılanda üzerinden ve hı· 
va yolu ile gönderilmesi dü
şünülmektedir. .... --

a.:---~~ın hava faaligetı 
S) ...... R (londra radyosu 
ba11 l '•rııi tebliğ: 

vam etmektedir. iki tip 
tayyarenin imal safhasına 

geçi•miıtir. Dünyanın en bil· 

yOk bombardıman tayyarele

rinin Amerikada tecrübelc· 

rine baılanması Londrada 

büyüklıevinç uyandırmıştır. 

"Hava zırhlısı" denilen bu 
tayyareler 80 tonluktur. 200 
mil ıüratinde ve 18 ton 

Şimdiye kadar logiltereye 

gönderilen bütün tayyareler 
bava yolu ile gönderilmiştir. ............................ 

• 

-~ d Otadr ~, 'tlllıta a iizerinde pek 
~. lbll1af i fıaliyeti olmuQ 
'il(b er d ... 
l •li t,lc &açın tayyareler 
,'ttlhtre oçya ile Cenubi 

.... l 61,,· d 
t•a··' •r11 ın e bombalar 

1dfr, dı zarar çok b,, 
-.,._ ... .,., '". 
\\, t'YJ•r 1

, 
1 bombardı-

ı _ · btı1... ' 11 dnınrnlruOş· 
~.a- "Ulbın ·1.. 
~, a hu gecedir 

"leri11d n,11 e havı f ••· 
•••ittir. 

bomba taııyan bu hava zırh· 
lıtırı Atlantiii aşarak hedefe 

bombalarını atbktau ıoura 
hiç durmaksızın aldıiı ben-

ziale tekrar üıleriae d6ae· 
c• lerdir. 

i IZMiA i 
i Enturnasgonaı Fuarı J 
t NA HAZIRLANINIZ! 1 
ı lzmirin benliğini göste- ı 
t ren güzel Fuar bu sene ı 
ı yine bütün dünyaya mevzu ı 
ı olacak, yüz binlerce va· ı 
t taııdaş bu sene de Fuara ı 
t koıacaktır. Siz de hazır· ı 
ı Janıaız. l 
ı 20 Atuıtoı 20 Eylal ı .. .................. .. 

• 
- Bundan sonra inema filimlerinde de harp 

görec ğimiz doğru mu? 
- Gördftğünıliı, işittiğim hep harbe ait ıeylcr olclak 

ıonra bunlara fillmlerde de seyretmek kadar tabii Wr 
dalaa olur aıu? 
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Sıtm müc dele 
Sağlığımızı en am osu: düım nı bu 

ıiasi ve mcrh metsiz fet ile ücadele içi 
hükümetimiz elinden her vasıtaya b ş vur
duğu gibi b lkımııa bu işde f 1, dikk tli 
ve uyanık davr oması )Azamdır. 

Dahilive VekAleti gerek resmi memurl -
rın ve gerek halkımızın bn müc delede 
yap ca,darı v zifeleri ydıolatan çok mil-
him ve fayd lı bir tamim y pmışbr. 

Gözta ı e Po s 
Milli Korunma kanunun uygun surette 

hiikümetio mfisaade ve delaletiyle diğer 
bazı zaruri maddeler gibi gözt şı ve potas 
ta idhal oluoacaktar. S hş duğrudan doğ
ruya müst bıile y pılmak suretiyle bir kilo 
göztaşı 20 kuruş satılacaktır. 

PET L FS 
Petrol tevzi t ve s tışının intizamını t -

min için potrol ofi i teşkilatı t m mlan
mışbr. Bu mühim i in süratle ve pratik bir 
şekilde görtılme i için muhtelif yerlerde 
depolar bulundurulacaktır. 

Yaralamaiase et 
Karşıyaka Kemelpaşa caddesinde Tahir 

oilu Halidan idaresiod ki veleıpiti D vut 
oilu 7 y şanda Fevziye ç rptırdıj'ınd n y -
kalanmıştır. 

Dolandı · c lı 
Bumaned Şerif oğlu Mehmet ve Ah

met oğlu ibrahim fiatı dü~ük olan bir sa
atı Hasan oğlu Ken yllksek fiatl sat
tıklırıad D yak !anmışlardır. 

Sarhoşu 
lkiçefmelik caddesinde Yu uf oğlu Ş -

ban sarhoş olduğu h ld rezald çıkardı · 
ğından yakalanmıştır. 

Kanamaa 
ar ha 

usma-

Bwun kanaması - Bütün bildiğiniz usul· 
leri bır kınız. Burunun yumuş k ve kemikle 
birleştiği yerinden b ş ve işaret p rmaiile 
kuvvetli ve devamlı ıkınız. Sık cı. ğınn: 
yeri kolayca bulm k için b ş ve işaret 

parmaklarile evveli gözün burun y kın 
yerini tutunuz, yavaş y v ş eş ğ'ıya doğru 
indiriniz, sert ve kemi li yer biter bitmez 
ııkıaız. 

• • • 
Kanlardan k n k ybolması - K dınl rın 

tencsül yerlerinden v kitsiz k n gelir. 
Hastayı b ı y ki rıudan ş ğı olarak 
yatırmalı, kıçının itana yastık koym b, 
rahim yolun kayııamış ve mümkün olduğu 
kadar sıc?ak su ile şırıng y pm h ve su· 
yun her kilosuna bir k şık oksijenli u 
koymalı ve k n çok geliyors dil tik olm k 
ihtimalini dtlşllnmeli, hnbalde bir hekime 
haber vermelidir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

(Ali:RIN SESii 

• r sıgar -
h k da 

Asker sig r )arından alın· 
m kt olen mfid f vergisi 
kaldırılac k, yrıca d bu 

sig r !arın satış fiatinde 
paket b şıne bir kuruş 

tarife fiatinden tenzilit y -
pıl caktır. Ancak bu sigar .. 

ların aokerlerdeo gayri kim
s ler tar frndarı s hn lın-

ması vey bulundurulması 
yas k edilecektir. 

Asker olmıyan kimselerin 
elinde butuuou vey görülen 

ker sig raltırı milaadere 
olı.tDBC ktır. 

---o----
s z isti a 

•• 

se 
Devlet dairelerine pulsuz 

istid veren müesseseler k • 

dar efrada d bugüne k • 
d r a dece istidaya ilsakı 

ic beden damg pulu bede· 
lini ödemek mecburiyeti 

t hmil edilmekte idi. Dam· 

ga kanununda yapılac k 

tadil"tl pulsuz istida veren 

bilumum müesseseler damg 

resmi ceza ına tabi tutula
c kle.rdır. 

Efr t t r fıod n verilen 
pulsuz istidalar için ise cez 
usulü teşmil olunm:ıkt ,bun
lardan normal pul bedeli 

r nması e a ı ipk edilmek· 
tedir. 

tayi 
Dursunbeyli h kim 

vini Selim Demirelli 
bakim muavin iğine 
edil iştir. 

m1la

lzmir 

t yin 

şı 
lzmlr Memleket hastane 1 

Rontken mOtcbaaıııın 
Rontken ve Elektrik ted vlıl 
yapılır. ikinci 9 yier Soka 

No • f ';01\1 2562 

er e 

alı da 
ır a a 
• • ses 

Görely lıda 56 ncı ıokakt 
evveliki gün bir yar 1 m 
vak'ası olmuştur. 

Hüseyin oğlu Ahmet ev
velce boşadığı karısı Şakir 
kızı 31 yaşında Bahriyeye 
rast gelmiş ve kendisiyle tek· 
rar birlikte yaş m ları hak· 
kındaki teklifini reddetti
ğinden h mil bulunduğu 
bıçakla sol bflld ırındal! y -
ralamıştar. Suçlu y kalan • 
rak adliyey teslim olun
muştur. 

--o---
SPOR AB ERLERi 
Ist•nbul, (Hususi) - Dört

ler kup sı müı bak larına 
bugün Şer<ıf t dınd devam 
edilmiştir. HavanıPJ gllzel ol· 
ma ından dol yı bu s h ya 
yedi binden fazla seyirci 
top) nmışh. 

ilk m ç hakem Şazi Tez· 
canın id resinde G l tas -
ray ile Istanbulspor rasında 
yapıldı. Bu oyun G 1 tasara• 
yın 2 • 4 galibiyetile neti· 
celendi. 

ikinci maç Fener·Beiiktaş 
ar sıoda oyo ndı. Bu oyunun 
h kemi Samihti. 

Fener bugün Bcşikt ş mu· 
b cimleri k r şıs1nd boc 1 -
mış ve oyun 7 • 1 gibi bü
yük bir f rkl ve Beşiktaşın 
lehine neticelenmiştir. 

• 1 r on 
Birinci kısım komise lerin· 

den B. Hilm Orhon terfian 
İçeli vilayeti başmüdürl6ğ0oe 
t yio edilmiştir. B. Hilmi 
Orhonu yeni v zifelerinde 
muv tf a ·ıyct dileriz. 

zı 
Celal Bay r c ddesiod7 

Hüseyin oğlu Mehmet. Ömer 
oğlu Ttıtün şlrketi müdiirü 
lbr him ve Fransız teb -
ından Edilin oturdukları 
partmao girerek 105 lira

lık eşy ç ldığından yatı • 
lanmıştır. 

ı f. 8LJGüND~1T1BAREN~ ı 
f Sı s d i 

Lim nu 
f y 

Geceleri rab t uyum ve kabızdan 

: EŞi GÖRÜLMEMiŞ ZENGiN ve MUHTEŞEM PROGRAM: 
ı Tekrar gösterilme i için bütün izmirin isr ti irıtediği ı 

li E .A i UN f 
ı Güzelliğintı doyulm z güzel bir filim ı 

f ADI ~L ı 
kurtulmak için limonda istif de etmelidir. 
Bir limonun auyunu ıkmalı, üzerine yarım 
bardak kaya r ıu ve bol şeker koyar k 

ı KORSANLAS GEMiSi (Renkli canlı resimler} : 
ı Foka J

0

urnalda en on ve en mübım Harp haberi ri ı 
..,,....,.,.,.--~-----------------_,_~ıı=iı..,_,,_=-----

aç karnına içmeli. Her gün içilen bu sıcak ı 
limonata kabızuı öntinc g f' çer. ı 

Sabah ınlnlan bu limonun kabukl rıoı ı 

TELEFON: 3646 

Tayya e s·ne a ı a 
ıaklamalı. Gece y l rhen bunları küçük ı 
parçalara tak im etmeli. Bir çay fiocııoı ı 
kaynar suyu limon k bukları üz rioe h ş· ı 
lamalı, yedi d kik durdu t D ıodr ı 
ıtbmeli, iki kare ıek ı at rak içm lidir. 
Çok rahat bir uyku t min eder. ı 

Bu h ft Boriı Karlof'an şimdiye k dar yarattığı 
filimlerin en dehşetlisi 

LON A L 1 
Ayrıc : G y t lilOnçlü komik 

Matloeler:3-5 7-9 de Cum rtesi azar ııftnleri 1 d 

• 

6 - Doktor lgoad Gribi. 
Müteh ssısiara izahat vermede

0
, 

m rifetiyle iatic9 p ettim ve iy~ sı ~ 
dım. Bu neticeler sayesinde bır 

1 şeyler öğrencim Pek çok meçbo bİ' 
rın izini baldan. Oaları am nsız 

vlndım. 

Bu zı 

• 
ım 

Otto Herman Viss bugün altı, 
m bk<ımiyet cezasını feder 1 b11P

1 

rinden birinde hazmetmekte~ir. f 
Bu d birinci derecede pohgt• t 

sinin if ah ikinci derecede d~kto 
itirafı neticesidir. b• 

Eğer Gribi bu adamd o b•. c 
olsa, bunun ea zıh ve teblikeh 
dan biri olduğuna dair izahat ,f 

saydı federal zabıta ı onun ıııef' 
den bile haber lamıyacaktı. 

Federal şefi zabı!eya bu ad•ot 
vermeıinı Griblden ric da buluP 

d derhal k bul etmisti. cf 
Grible de bunu anc k keD 1 

kur.ıarmak emeliyle yapmt§h· 1 
1936 da bir mart gecesi fferııı, 

doktor Griblio evine geldiği ıaı:ıı• 
me s lonında iki hast doktesu 

1 rdı. 'lı' 
Bu damtnr hasta değil Aoıerı 

tasının iki sivil memuru idi. 
Gribi mu yene od sınd n çıkt•· 

eliyle selamladı, elioi sıktı. Si9 il ti 

rının onun işlı 1i i zihinlerinde li 
cekleri bit müddet oauol geveıe 
hJndu. 

1 
t 

Hast sıf tındaki bu memur :ıp 
kalemeyi büyük bir dikkatle ta 

1 
Ve cerman tipindeki bu büyük ;,, 
küçük m vi göz16, müdevver çe 

burunlu, sarımtrak derili ~ U:
1
'et· 

ve bu tipi akıll rı yeri ştırd• 
Bv adam f kirane gcyiomit "

0 

bir tavur takınmıştı. dd' 
Bu ikt hafiye bir h ft nıü ., 

m nı t kip ttilcr. izi iistündell 1 
düzlQ yrılmadılar. ıı 

Bank d ki bes pi ııu ve hU9
., 

tnu, ona zerre kad r şilpbe vcroı 
bit ettiler. 

< -= C'D C'D 

/ 
- Sonu car 
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MAVi TU A -A - -l 

"Şk DALGALA 1 
)'E HARP SAHNELERi 

ravd 
ıe.ı s e 

2~~ete- HALiı- SESi HA 
gore iN SESiDiR 

illf=±!!!!!!~!!!!l-(No.13)._ll!!!~~~~~ 
~ Roınanı Yazan: A. Fuat TuAseven ----.,._ 

Moskova, (a.a) - Pravda 
gazeteai "Motör harbi,, baş 
hğı altında yazdığı bir ma· 
kalede Mihver devletlerinin 
mu rızl rına niıbetlc nasıl 
~ir vaziyette bulunduklarını 
tahlil ediyor. Bu g ıete ln· 
giltere ile Amerikamn mn· 
den ve petrol ıtokl rına 
dair rakamlar zikrederekibu 
bakımdan Mihverin gayri 
müsait vaziyette bulundu-

O ŞAiR DE BENiM GiBi 
BEDBAHT MIYDI ? 

lbr11ı· 
..Sili 1111 bepiıhaaeye gir· 
ç, lr llhadeıı itibaren herkes· 
lillaı'~1 tanındıiı gibi ıev· 
tllııtı· ~lıaılıede katil tının· 
~•tıu' eıaı de ağabıyiıinin .. 

,.. .. 
\ııl • • • • • 

di~ı::ç kız •özlerini bitir· 
~~ ... ,, .. 0•ra biç bir tarafa 
clt,ı._ ' 11• hiç bir kelime 
~le •dea sert bir hare
~ ... ~ l•ri dönüp odadın 
ela.at, , beraber geldiği ka • 
~..:ZQa korudorua boı· 
~il bir raııe ribl kay
~.ıL ... , lbrahimle çok all-,.., ol 2 
11111.t.lti k•-ıardıyın yanıba· 

-.... it otup 1eılendi: ... .. .. , 
)t ...... I IDlltealdp rardı· 
~ la. 1' 111na uıun boyla, 'it :1c1a iri bir adam ge· 
t..lı, • 1lt11ıcek ıöıü bek-
<ı,,da 
~~-:·~ .. ıaılmi bir jestle 
~lıt. •ıaıea hemen kay· 
tt.t,,,,,lrolaa g61ieyi eliyle 

...., it. • •6ıe bııladı: 
"-ı ,,, •d•ılın benim n6be· 

~''1' ·· Sen ıa iki kadının 
11aı..,~ttilclerinl ~j'reaebi · 
..... ö 

'-' -.? 2ir•11ebi1ir miıia de 

" ltb1tt~'•I •ilah takibat 
' v., tt, birinciylı. 
'C ol Hııan 1 

--~~? •1ae bir dalıan var 

'f.l,Ycli · . 
' ,,1 t t•mdı git te, 

' ı:. ' ır1111 
fL . •lrı.. Ey~ il b 

~~dl) .... 

~'' lo ltı lfaıani 16nder· 
1._"' tlrt llr• lbrahimin oda
~- •te \..:_" '-•rı1a' la•alfıyı tahta· 
~~~ 11 • Yliz&ıtU boylu 

J ~ a&r~n11111, baygın bir 

•iıta11ıı-;d,1l1: • . 
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illa •lllıyanlar bu 
l.&ı -illet d 
-~ la ' erlerken 

• ll&ıaı tatl: 

- Bunu siı gimden aldı
nız? 

- Sirden evvel bu odada , 

bir sene kalan bir şairden. 

- O şair de benim gibi 
bedbaht mıyıd? 

- Bunu anlıyamadım .. 

Çünkü daima şen görünür. 

Her akıam bRna şiirler okur· 
du. 

-Sonu var-

ğunu yazıyor. 

Gelenler, Gidenler 
Afyon mebusu bayan 

Mebrure Sökcye gitmiş, Sa· 
lihli müddeiumumisi Bay 
Fazh öztan bmire gelmiş· 
tir. 

Hayva sahiplerinin ehemmi
yetle naz rı dikkatına 

iz.mir defterdarlığından: 
1 - 1941 yılı hayvan kayıt muamelesine 1 Nisan günü 

bıılanacak ve 15 Nisan akramıaa kadar devam edilecektir. 
Ellerinde at, eşek, katır, koyun, keçi, deve, manda, ıı;ır 
ve domuıu olanların - damızhk veya nakliyatta kullanılma
ları itibarile kızanç vergisine tabi bulunanlar - bu müddet 
zarfında ıehir ve kasabalarda belediyeler •e köylerde ihti
yar meclisleri nezdinde açılmış olan kayıt defterlerine imza 
ve yazl bilmiyorsa mllhürü ve mühiirli yoksa parmak iıi 
mukabilinde kayıt ettirmelui ve yoklamada l· ayıt harici 
zuhur edecek hayvanlardan vergi iki kat ceza zammile 6ç 
kat olarak tahıiJ uluaacağından ve yoklamanın baılıyacağı 
25 Niıaa gününden evvel kayıt müddeti içinde hayvanları
nın yaahı kayıt edildiğini veya hiç kaydedilmediğini yazı 
ile haber verenlerden ceza alınmıyacağıadan bu gibileria 
24 Ni11a akıamına kadar bir istida ile hıber vermek ıure· 
tile yanhşları dllıeltirmeleri ve ıamanında kayıt ettırmedik· 
leri hayvanlarını bildirmeleri icap eder. 

2 - Hayvan ııhipleriae teveccüh eden diğer kanuni 
mecburiyetler ile mlleyyedelerini teşkil eden cezai hükümler 
ııağıda göaterilmiıtir: 

A - Kayıt müddeti içinde bulundukları köye kayt etti· 
rilmeden veya kayıt ilmühaberi alınmadan diğer köye nakil 
ve oradan kayt edilen hay\'anların vergilerinden yüzde on; 

B - Taksit müddetleri içinde veriiıi ödenmeksizin veya 
teminata bağlanmaksızın bulundukları kaza hududu h11ricine 
çıkarılın hayvanl111a vergilerinden yliıde on be§; 

C - Yoklama müddeti içinde yoklama muamelesi yapU· 
rılmadan bulundukları klSyd•a diğer köye nakledilen hay· 
vanların vergilerinden ytlzcle yirmi; 

D - Kayıt miiddeti içinde bulundukları köye kayt etti
rilen hayvanlardan kayt ve yoklama müddetleri içinde 
nakil veya ifraz tezkeresi ahumıdan k"za hududu haricine 
çıkarılın bay•aal1rıa vergilerinden yüzde elli; 

E Kayıt mUddeti içinde kayt ettirmeyip yokl•m•da mey· 
dana çıkarılan bıyvan ver1rileriadeo iki kat; 

G - Her mahallin yoklamuı bittiği tarihten taksit müd· 
detlerinin ıonuna kadar kayıt harici oldukları ihbar ve 
tahkikat ile meydana çıkarılın bıyvanl1r mektum sayılarak 
vergilerinden dört kat; 

F - Nakledilen hayvanların nevi ve adededile nakil ve 
ifraz tezkereleri mubteyiyah araıında fark çıkarsa fazla 
mektum sayıluak keza dört kat zam cez111 alınır. 

Ve yine kanunun 25 nci maddcıi mucibince nakliyatta 
kullanılan ve kazanç vergisine tabi hayvanlardan kayıt 
mtlddeti içinde kayıt defterine geçirilmemiş olanlardan ne· 
vilerine göre bu kanun mucibince tayin edilen vergi mik· 
tarının ylbde ellisi; 

Ve kayt edilmiyen veya teıker11i olmıksızın bulunduju 

kaıa haricine nıkledilmiı damızlık bıynnlardıa nevilerine 

g6re bu kanun mucibince tayin olunan vergi miktarının 
yar111 ceıaea tıbıil edilecektir. Allkadarlarca ol 

Güz 1 ve y ·nde bir tekli 
---- 111111111111--- 

H. T. imı siyle aldığımız bir mektep : 
u Benim de dileğim şudur : 
Cumhur iyet meyd nnıdn bulunan Atatürk heykeliDİD • 

rafınd yan n elektrik lambalarının ziyası bir araya 
lansa ve tabii kuvvetli olacağı şüphesiz bulunan bu ıı 
Atatürk heykelinin baska bir taç şeklinde geçirilse be 
manalı bir iş olur ve hem de bu biiyük adamın baııacl 
doğan Türk cumhuriyetinin remzi ve güneşi ıekliade t 
celli eder. Lütfen bu dileğimin gazeteniıde neşrini rl 
ederim." 

HALKIN SESi HAKKIN SESID 

iz mir f er rlıiından: 
Sabş 

No.su 
Muhımea 

Lira 
479 üçüncü karalaş mıaarb ceddesi 670 ada 9 

parsel 975 m.m eski 46, balen 156/ 1 no.lu 
arsa 

480 Salhane m. 9 eylül ve burhıniye sokık 862 
ada 18 parsel 188 m.m 2 ve 137 kıpı ao.lu . 
ar11. 

481 Gfizelyah teceddiH sokak 806 ada 3 parıol 
87 m.m 19 taj numarah arsa 

48~ Güıelyalı teceddüt sokak 907 ada 4 parael 
40,75 m,m 14/l taj numaralı arsı 

483 Güzelyalı teceddilt ıokak 906 ada 2 parsel 
84 m.m 19/l taj numaralı arsa 

484 Güzelyah teceddüt sokak 90~ ada 3 par•el 
267 m.m 13 taj numaralı arsa 

485 Göıtepe şıhin ve ismetp şı sokak 939 ada 
2 parsel 181 m.m 5/1 ve 1 taj ao.lu arH 

486 gilzelyab erik sokak 910 ada 3 parsel 
66,50 m.m 43/l kapı numaralı arıa 

487 güzelyalı ferah sokak 910 ada 2 parsel 
70,50 m.m 43/l kapı numaralı araa 

488 güzelyali reşadiye soka'< 899 adı 9 parsel 
137.25 m.m 15 ta) num ralı rsa 

489 gödepe şehit fethi sokak 843 ada 1 parael 
41,50 m.m 27-25 taj no.lu arsa 

490 göztepe turgut reis sokak 840 ada 7 parael 
38,75 m.m 1/2 taj no.lu arsa 

491 göztepe nevzat bey sokak 841 ada 9 parsel 
75 m.m 19 taj no.Iu ar! 

492 göztepe nevzat bey sokak 841 ada 4 par1el 
130 m.m. 29 taj numaralı arsa 

493 üçkuyular 5 no.lu sokak 1865 ada 1 parael 
651150 m.m 38 eski, balen 11 tajh hane 

494 göztepe şehit fethi sokak 843 ada 7 parsel 
130 m.m 13 kapı num ralı arsa 

495 Darağaç umurbey 1515 no. sepet~l ıokak 
1417 ada 2 parsel 50 m.m 23 taj · no.lu hıae 

496 Darağaç umurbey şehitler caddeıi 1411 ada 
2 parsel 1600 m.m 11111 taj ne.lu araa 

497 Darağıç umurbey şehitler cadde1i 1421 ada 

2 parsel 256 m.m 80 taj a.lu hane 

120 
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13 

6 
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50 

13 

14 

27 

30 

30 

30 

65 

50 

65 

100 

1600 

400 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
498 D rağaç umurbey 1527 altın çıkmazı ıokak 

1396 ada 30 parııel 160 m.m 17 taj nu.hı 
hane 100 00 

499 mersinli 1569 no. banyo sokak 1476 ada 
4 parsel 8 tajlı ev 

500 Kahramanlar kuruçay 1553 no. eminbey 
meydanlığı 1378 ada 20 parsel 60 m:m 11 
ta)lı arsa 

501 Darağaç umurbey 1519 snvlet ıokak 1414 
ı.da 10 p rsel 50,75 m.m 6 taj no.lu baaı 

250 00 

24 po 

150 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para il• 
16·3·941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle m&uyedep 
konulmuıtur. ihaleleri 31-3-941 tarihinde saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yibde 7,5 de· 

pozito akçesi yatırarak yevmi m zkurda M. Emllk midir-. 
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INGILIZ T~Y- Malta üzerin-\ Japıonyada JAPON HARI- işgal altıll 
Y ARELERI de i i düşman ecn l:ıi esham CI AZIR bu unmıy 

Bir Alman iauulre da. t yya es· tah- v tahville i BerlinveRomagabususi Fransaga iki rapf 
rip edi di ka,rdedi ecek emellerle gltmigormuş hedigeedıı• fi gemi ini bom. 

baladılar 
Londra, ( a.a ) - Sahil 

aeniıine mensup tayyareler 
Guiberon limanında toplu 
bir halde bulunan Alman 
kıılalarını tahrip etmişler ve 
Brest ciYarında bir dOşman 
refakat gemisine iki tam 
iaabet kaydetmişlerdir. 

---o--

Malt , (Londra r dyoso 
8.15) - Resmi tebliğ: 

BDyllk düşman hav te
şekkülleri dün sabah ve 
akşam Malta dasına hücum 
yapmışlardır. H vada yapılan 
muharebenin düımanın iki 
tayyaresi düşllrillmüş ve 
ikisi de hasara uğr tılmıştır. 
Sivil halktan bir kişi ölmllş 
ve beş kişi yaralanmıştır. 

B.~_ı~arista!1da YUNA ·--TOP· 
yaglar. vesıka- ÇULARI 

Y~OD~=:~>t~~~.!~~ 1taıuan bataruaıarını 
radyoınun biJdirdiğine göre: susturdular 
Bulıaristanda tereyağı, jiJe-
tin yajları veıikaya tabi 
tutulacak ve ekmekler fırın-

daa çıktıktan 24s.sonra satışa 
çıkarılacaktır. 

---o----
ITALYADA 

Dahili 
çok 

vaziyet 
fena 

Vaıington (a.a) - Meşhur 
Amerikalı askeri mlinekkit 
yiiabaşı Kingtona göre ltal
yada dahili vaziyet ve işler 
çok fenadır. Yiyecek ve 
milhimmat tedariki güçleş· 
miıtir. 

----o----
Habeş Vatan-

Atina - Londra radyosu 
S. 8, 15 Yunan umumi karar
gihının resmi tebliği: 

Arnavutlukta topçu faali· 
yeti olmuş ve lalyanluıa 
mukabil taarruzları püskür
tillmilştür. 

On gündevberi pek aju 
zayiat veren ltalyanlar şimdi 
bir sükün devresi geçirmek· 
tedirler. Yunan topçuları 
bütün çephelerde ltalyan ba
taryalarını susturmuşlardır. 

Tepcdelenc çekilmiş olan 
ltalyanlar şimdi siper kak
makla meşğoldurlar. 

---o--
YUGOSLAV 
ZABiTLERi 

~erverleri Yuna istana 
legıl~gi zaptettiler iltica ediyorlar 

Kahıre (a.a) - Habr.ş v .. 
tanperverleri Negileyi zapt 
etmfılerdir. Keren civarın
da d&ımanda 130 esir ahn
mııhr. Libyadaki vaziyett 
tebeddüllt yoktur. 

----o----
3 2 Bombardı
man tayyaresi 
ınalltereue verildi 
Nevyork (a.a)-25 tenluk 

ve dört motorlu 32 bombar
dıman tayyaresi ingiltereye 
verilmiıtir. 

Belgrad (o.a) - Huduttan 
gelen haberlere göre ikisi 
binbaşı, biri Yüzbaşı olmak 
üzere üç Yugoslav ı urmay 
subayı kılınçlarını bırakarak 
Yunanistana geçmişlerdir. 

Kılııı çlarına bağlı olarak 
bıraktıkları bir beyanname· 
de hemen derhal çarpıımak 
ar zuıunda bulunduklarını 
bildirmiılerdir. 

Diğer bir habere göre de 
dört Yugoılav pilotu tayya
relerini miittcfik kuvvetlere 
vermek üzere üç tayyare ile 
Yunanistana gitmişlerdir. 

--------------------------

--
1 

Tokyo (a. ) - Hük iimet 
ceşrettiji bir emirnamede el ı 

Jerinde ecnebi Mh m:tahvilitı 

bulannnlar derhal hariciye ı 
nezaretine kaydettirecekler· 
dir. Hükumetin bu sermaye
kr mukabilinde japonyaya 
eşya ithal etmesi muhtemel
dir. 

--o--
ADLiYE 
VEKiLiMiZ 

-BOflarafı 1 inci sahifede -

eden zabıt katipliğini ıhti

saslaştırmak ve bunlara mah· 
kemelerin yanında haiz ol· 

duklan mevkii ile mütenasip 
bir vaziyet temin etmek ve 

savılarını da iş miktarına 
göre çeğaltmak olacakbr. 

Adalet tevziil!.e teminat 
esastır. istinaf mahkemesi 
de bu teminattan birini teş-

kil etmesi itib riyle faydalı
dır. Ancak, henüz adli teş 

kilitımız mevcut olmıyan 

kazalarımız vardır. Ve yu-

karıdaki iı:abahmdan da an
lışılacağı üzere, mah · me· 
lerin yazı işlerini idare eden 
zabıt katipleri işi henüz iı

tenildiği gibi taozim edile
memiştir. Ben, tevzii adalet· 

te evveli mahkemelerden 
mahrum olan kazalarımızı 

mahkemelere kavaşturmayı, 
sonra mahkemelerin dah 

iyi işlemesini temin \.decek 
olan zabıt katipliği mestlesi 

ni ve nihayet cezama mak

sat ve hedefi olan ıslah işi

ni tımin etmek için cezaev

lerini iyi bir şekle koymaği 

dDıDnd6m. Sanları vücude 

getirdikten sonra bir temi· 

nat müessesesi olmak üzere 

istinaf mahkemesini teşkil 

e.tmeyi elbette arzu ederim. 

Fnkat programımın tatbi· 

kında bunları sıra tahakkuk 
ettirmeğe çalışacağım . ., 

-----e--
B. Maksnoka 

-·-
2NCIHAFT A YARIŞLARI BERLIN YOLUNDA 

Baştarafı 1 inci aahifede 
Birinci koşu : Beş atın İ§tirak ettiği bu koşuda birinci

liii Elhan birinci, Heves i inci, Selçuk üçüncü gelmiştir. 
lkinbi koıu : 800 mebelik bu koşuya 3 hayvan iştirak 

etmiş, Hecin birinciliği, Tarzan ikinciliği, Gülgeç Oçüncü· 
lüğü kazanmıştır. 

Oçiinc& koşu : Mesafesi 1800 metre ol o bu yarışa beı 
hayvan iıtirak etmiş ve birinciliği Sevim, Nergiz ikinci, 
Ydd11ım iiçüncii ielmiştir, 

D6rdllncü koıu : 16f 0 metre mesafesi olan bu koıuda 
birinciliği Subutay, Ruva ikinci, Yetiş Uçüncll gelmiştir. 

Beıinci koşu : 200 metre mesafesi ol n bu koıuda Dan· 
di birinci. Taıpıaar ikinci, Şipka ilçOncn iclmiştir. 

-o-

Mokova ( a.a ) - Jıpon 
mahfillerinde beyan olundu

ğuna göre Japon hariciye 

nazırı Berliaden dönüş e 

Moskovadan geçecek vo bu 

döoiiıte Moskovada tevak
kuf edecektir. 

B. Matsuokanıa 16 nisan
da Moıkovaya dönmesi muh· 
temeldir. 

Moskova (a.a)-Japon ha
riciye nazırı b y M tsuoka 
Japon elçiliğinde Aman ba
sınını kabul ederek demiı· 
tir ki : 

Bay Hitler ve Ribentropla 
görüşmek fizcre Berline gi
diyorum. Bundan dolayı bü· 
yük bir sevinç duymaktayım. 
Ayni zamanda daha sıkı te· 
masa geleceğim. Üçlü pak· 
t birbirimizi bığladıkt n 
sonr bu seyahat lüzum et
miştir. 

Bazı kimselerin söylediği 
gibi Almany J ve ltolyaya 
hususi bir emelle gitmiyo
rum, Ben bu iki memleketin 
şeflerile görüşeceğim ve 
onl rın davc. ti üzerine git
mekteyim. 

--o--
ANNAMA 

istikliliget verilirse 
Şaoghay, ( a.a ) - Japon 

mahfillerinin verdiği malü 
mata göre Hiodiçini valii 
umumisi Anname iıtikfiliyet 
vermeği düşü aıektedir. Au
name iıtıkUiliyet verilirse 
bunların derhal Japon nü 
f uzu altına düşeceklerdir. 
Bu hu!luala Fransız maka
mab mütale serdetmekten 
çekinmektedirler. 

mnımıımıumuıııuıımuıuıumımınınınııı 1t1111111nıııı 

ZA iTA 
lkiçeşmelik Dolnplıkuyu 

karakolunda Hüseyin oğlu 
330 doğumlu Reşat sahibine 
teslim edilmek üzere kara· 

kolda asıh bulunan çekeli 
elektriklerin bozulmasından 

istifade ederek alıp kaçmış 
ise de yakal nmıştır. 

§ Maırifet matbaasında Ra
mazan oğlu Necati; Hasan 

oğlu Fazlıya ait Marifet 
matb asına gece vakti gire-

rek kasasını çekiçle kırmağa 
te§ebbiis ettiği şikiyet edil
miş ve suçlu yakalanmıştır. 

Tecavüz Etmiş 
lkiçeşmelik 839 so. Süley

man oğlu 335 doğumlu Şük
rü, Süleyman oğlu 340 do
ğumlu Abdiye rakı içirip 
sarhoş ettikten sonra teca
vüz ettiği şikayet edilmiş ve 
suçlu yakaler.ımıştır. 

Yaralamak 

-----
Vaşington (a.a) -

ciye müsteşarı Vell 
altnıda bulunmıyaa ft 
iki vapur un gönd ı· 
ıöyliyerek demiıtir ." ~ 

"lngiltere bllkumetı• ~ 
vafak tı ve Kızılb• 
zaret altında iki fi 

işgal altında bul 
Franaaya gönderdı~· 
hükümeti bu unlar bf 
daki şartlarımızı k• ~ 
rek teminat verıııi~ 
unlar Amerika milJ 
fından işgal altand~ 
mıyan Fransız mille 
diye edilmiştir.,, 

--o-_..,, 
Belegradd 
Sigasi MO _ 
Londra (a.a) - ~ 

gazetesinin diploJ111 

habiri yazıyor: . ,.ı 
Belgraddaki sıY 

dele Türkiye tarafı ~ 
yük bir alika ile t•; 
mekted;_ir. Türk ılı 
filleri AlmanyaDI~ 
derhal sevkülceYf1 ~ 
Jer .te~in etmi~ell .,ti 
ile ıktıf a edebıldl 
rikabil nazariyle bl 

dır. JJ: 
Bu sebeble Yu'I 

bO 
bu tarzda vuko 
talepleri redded•P 
ceği ve binoetice 
talep etmek üze~' 
ler dönüp d~ooı•1 

dlf· sua\ görülmekte ~ 
Her halde T~' 

den olduğu gibi 
Yunanistan• k•'t 
olan bir taarruz 
goılavya ile. ~:, 
hareketten ıçtııı 

cektir. / __ ,,, 
Mersin Ji 

da şid 
bir fı,,. 
Mersin - ~· tJi 

nında çok ıidd• 
1 

na oldu. Liot• ~ 
'k' şıı•· mavuna, ı ı 1, 

kör ve bir 111ot ti~ 
ıin liman ıir1'' 
30000 lirada il_'/: ---
Eski "ftJ 

Baş."~ 
kendi il 
Yunanista~~ 

Belgrad, (•·:,.I.. 
goslavya ~·.~~ 
noviç keudı 1 ~ 
almış ve i•0 'J>! 
Yunanistao• . .. 
nun baric• 11). 
kamilea ••

1111 

Çorakkapı Polif 

Ikiçeşmehk Bard kçı so · 
kağında Hasan oğlu 30 ya· 
şında lıt:et bir dövmek me
selesinden muğber olduğu 
Süleyman oilu 21 yaşında 
Mehmet ve 16 yaoında Ali
yi bıçakla karnından v ko
lundan yaralayıp kaçmış a 
da yak lanmıttır. 

Klt••lnden alıaıı •• 


