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UCRETLILER iÇiN 
YENi BiR KARAR 
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fı(lali7e Yekileti. ücretli 
memMrların terfi şekilleri 

hakkındaki e!as,arı tesbit 
etmiıtir. Bu esaslar, yenı 
barem kanununun muvak
kat ikinci maddesi mucibin
ce derece intibakı yapılan 
loretli aemurları alikadar 
etmektedir. 

Y eai alınan karara göre, 
•emar•• almakta olduj'o 
lcretle. teabit edilecek iic
ret araaıadaki fark 25 ayda 

1 tubit edilen derece izerin
e · •e indirilmekle beraber bu 

tlerecenia tesbitiaden artan 
ıeae Ye klsurat ile farkın 
balemi için geçecek middet
te memurun daha yakarı 
dereceye terfi edebilmesi 
l~ia muktezi iç Yeya dört 
••elik •iddetinin hesabı 
•• dikkate abnacakbr. 
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latibaktan artan müddet, 
tealtit elanan ilcretin intibak 
tarilaiae kadar filen alındıiı 
•lddettea fazla oldaia tak
•irde, bu tlcretin filen alın
.... tarihin mafevk derece
J• terfıde.J>Mlanııç ittihazı 

..faap edecektir. lntibaktan 
utaa •lddet tesbit olanan 
lcretia :iiltibak tarihine ka
dar m. abadıtı mlddetten 
••"- oldap takdirde, ia
til.6 lallrtmlerine s•e te•
Wt olma lcrete hak ka
amldıtı taıill dalaa ytbek 
.... ,. tUlide .... ola-
•ktlr. 

T • edilecek lcretia al
aak ldağu lcretten fazla 
.ı ... JıiiıaUado, memur, al
makt' olci'afw lltret mula
fui edecek Ye ba lcretle 
,.kandaki lallklmlerden hi
riae tetabuk ediyorsa bana 
en yakın dereceye, barem 
kan•nunun neıri tarihinde 
al•akta olduğu ücrete dahil 
elmllf sayılacaktır. 

Bu vaziyete göre memur
lann lat dereceye terfilerin
de mebde ittihazı Jizım ge· 
len tarih, kanuoun neıir ta-
rihinde almakta bulundnk· 
lan lcretleri filea almıya 
~laclıldarı tarih olacak Ye 

bu ücretin kanunda yazılı 
derecelere uyması balinde 
memura bir üst derecenio 
ücretini verebilmek üze re sa· 
libiyetJi makamlarca terfıi 

yapılacakbr. 

Dünyanın en 
zengin kadını 

ve kocası 
Dilayanın eıa ze11gin ka

dınlarındaıa Amerikalı Doriı 
Duke'in yakıtıldı ve genç 
kocası CromYvell, Amerika
nın Kanada aefirliiine tayin 
olunmuştur. Amerikanın Ka
nada elçiliği iki seaedeaberi 
münhal ltuluamakta itli. Ma
dam Cromnell'in baba11 tl
tüa kralı idi. -Şarapnel adı

nın aslı 
Burada f&rapneli iula 

edecek değiliz. 
Şarapnel iaminia nere

den geldiiini bildirecetiı. 
Şarapneli icad eden adam 
Shrapnell adında bir lnriHz 
topçu binbaıısıdır. ispanya
ya kartı olu laarplerde 
ıarapaeli icatl et•iıtir. 

Ve Vellbartoaan ord•-
ları ilk defa elarak l.•a• 
kaUaamıılardır. --Mitli yede 
Tayinler 

lzmir Saamahane •aliye 
tabeıi tahakkuk ıefi O ama• 
Nuri Erkman, yeni maliye 
taaakkak tefi Haun Sezer 
laıdurak ı•beai tahakkak 
ıefliiine, hmir cumhuriyet 
müddeiumumiliğiaden müı
tafi ŞeYki S&mer Iatanbul 
hazine aY•katlığına, latan
bul Yüksek lktısat ye ti
caret mektebi mezanların
dan Osman Çelebi lz•ir 
hesap mütelaa111ılıiına ti
yin edilmiılerdir. 

1 
Kaymakamlar 

arasında 
Y•pdacak deGl,lkllk 

Dahiliye Vekileti, kayaa
kamlar aranında yeni en 
bazı tayin Ye nakiller yapıl
ı.aaktadır. 811 hnıustaki ka· 
rarname projesi bazırlanarak 
yilksek tasdike arzedilınek 
lh ,,. liaı•ekilete Yeril•it· 
tir. -Çellk ı•rln• •l•ç 

l'l•m11r11j 
Şuurl• milletler belr.leD

miyen zaruretler karpaaada 
akıl ye laayale ıeJmiyeD ça
releri icad ederler. B• mil
letlertlen biri de ltuslana 
taarruz Ye istiliaaaa marn 
kalan Fialerdir. Meaeli Ru
lar huapııı zırlab lote•ebil 
aj'ır tank Ye zarlab trealerle 
lalcaa ettikleri za•a• Fia
ler, baalara •akaltele ede
cek kadar veaaite •alik tle
jildirler. Ba silti hrp· Alet
lerini i•al etmek içia pliie 
ihtiyaç Yardır. Hallnald -Pia
llndiyaaın çelik iatilaullb 
kzdır. 

Llkin rmler Rmlaıla ini 
:Aletlerine mukabele edecek 
preleri bulmakta ı ıeçikme
mitl•ler. Finlandiya .. Kau
daclu ıoara idla1aaın er
.... çok olan •emlekettir. 
Ba llkeala bqbca .... ,u 
tle kltı•. Selllloa, ajaÇ:laa
...,. Ye kereıtedir.J 

Fia •ltefeaDialeri zarla 
ıeliii 1eriae tas7ik edil.U. 
apç bam111'11D•n top aermi-
lerİDe ••kaYemet e•ecejiai 
tllfl .. ltlerdir. Derh•I mem-
leketia tam ortuıadaki Sov
yet tanerelerinia rizlad .. 
mkta Muttaki aiaç ha· 
muru fabrikasında •e rcad 
maddeleri tazyik makinele-
rine koyarak balya ıeklincle 
hirçok leYlaa Ylicada getir
miı Ye bunlardan yeni 11rhlı 
trenlerin ve tanklann duyar 
ve taretleri yapılmıştır. 

Rasların zırhlı tren Ye 
taaklarına karıı çıkarıl•n ba 
Fin trenleri Ye ta~kları çe-
likten yapılanlar lradar mu
kavemet etmiıtir. Şimdi ha
m•rdan binıerce tank Ye 
zırhlı ••ren yapılıyer. 

Pı 
il 
Sı Onuniçin en büyük. tehlike ne imiş ? 

Bayan-Tehlike işareti verilmeden neden maskeni yiizline takıyorsun?. 
Ba7-Karııdan birini bizim bakkala benzettik, beaim içia ea blylk teblike yakayi ha

Waa eli•• Yer•ektir. Oa•• ifi• Mai taaı•asıa tli7e •aıke1i ylıl•• ı•ıiriyer••··· 
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OtretaaeQ - - Çecaklar, ita ı&akl gazete haberlerini okamadıtı• için size co;rafya 
dersi Yeremiyec.ejim. 

Haftada 180 1 logiltere ban
dolar kazanan kasının 10 

1 kanarya milyon lirası 
B• kanarya Holi.atta fi

r •lllllkirhiı r•P•akta
chr. Salailai elaa Fred Sto-
11e,e bir laayli ka•n~ ta1ia 
etaektedir. lami Saaar olu 
ita ka11a11a efe~d\ıi•~ll J.lea
diaiae ulık ile Bf rettılf W• 
Yaları alkem•el · e 

lnrlltere banka11nın soa 
haftalık pili nçosuncla "laari-
ce verilen" ler healbıncla on 
ailı jngiliz liralı 
kin fldlalıtı ıa;Glld._, IMf 

t .. ·11•11m1•~•nri .ı..ı.te Ye
rP.diii ••al•Jılamamı9br. Al 
lırildularıa tefsirleri• lial 

tekrar etmektedir. lir filia 
k•mpaaya1111da llaftld;t; ~ 

la.c;•~ ,ot• a ba para, Çtkoı
toftliJayl Yldthlilen H -111il-
Y•ll lllriliz Jin.iullr. Ve ti•· 
tli d'-rinllıidlyllllara Yeril-

4ıiJ para .,ız •kmea f•lan 
llt .. aktl.tır. 

miftİr. Fakat lıldin lf•H ta· 
t•ı..aktaclır. 

BugünjKültiirp:ark sinemasında 
illayaaıa ea blyik filmiÇILOIN BAKIREfilmini ıöıteriyor 

Baırlllerde: Victer Francen ve Annı .. Duıau 
Ayrıca 1aiın•rdan kaıarke11 ko•ediıi Ye metre juraal-miki 
Seaaslar: 2,31 - 4 - ,,21 - 8,45 

Sinema Kiıeıi : 

Elhamra 

Sineması 

Güzel 

Filmler 

Rekorunu 

Kırtlı 

Bu .. hafta Elhamra Sineması, bütün 
-sii'ema meraklılarıia, baştubaşa renkii 
( ou,man:çocukları ) gibi müstesna 
bir eser sunarak unutulmaz san' at ve be

dii heyecanlarla dolu iki .saat yaşatmağa ka· 
rar vermiştir • 

Film Fransızca sözlüdür. Başrollerde 
s inema dünyasının çok sevilen iki güzelaa 
ve şöhretli yıldızı olanLORETT A YOHUNG 
ve RICHARD GREENE'dir. 

Haber aldığımıza göre, gelecek • hafta 
Elham ra J Sineması bayram • münasebetile 
tam bir milyon lira sarf ile ~ vücude getiri
len mevsimin en büyük aşk - heyecan -
entrika - askerlik ve casusluk filmi · olan 
( CEBELÜTT ARIK CASUStJ ) nu gös
terecektir. Film Türkçe sözlüdür. Bu film
leri biitlin ekuyuculanmıza laniye ederiz. 

• 

ef~ tesadüf 
icadı 

Kibrit icad eden bir 
Franıız doktorudur • 

Icad, bir tesadüf aetice
aidir. Franıız doktor bir 
tacriilıte için bir ç6pil kl
klrtlediii bir zamanda biri 
ziyaretine gelmif, tloktor 
oa11Dla konuşurken, teıadl
fen .klldircllD, çubuju feı
forll ltir yere slrmlt Ye 
elindeki ç6pla tlerllal a)ey 
afdı;ını r6r•lttlr. 

itte kibrit b• ••retle ica• 
••U.iftir. 

Dr. Fahri lpk 
lMair Memleket " rt =..ı 

Rontken M&tebrww 
RantkenveeleJrtri' ı.-.;. 

,,.,,ılır ıkinci Be.,.&er Se 
No. 29 TELEFON2S42 
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EFEM 
OJduliça!anlarız düny.ı işinden 
Herşeyi pek çabuk duyarız Efea t 
Koşmayız bile ye yalan peşindea 
Hakikat•ve hakka uyarız Efem. 

~ Karışmış Avrupa birbirine 
Kan seli akıyor ırmak yerine 

>:r Bir hamle düşerse söyle deri•• 
Sınırda aşılmı:z dıvarız Efem. 

E:celden parlamış ateş gibiyiz 
Bize dost olanla kardeş gibiyiz. 
S•lh yolu gösteren güneş ribiyiz. 
Dost olan dostlara biz yariz Efem. 

Bize dost rörünen kalleş olursa 
Alçaklık vaziyete bir aş olursa 
Kendini bilmeyen gebeş elursa 
Onu bir yumrukla boğarız Efem. 

Bu cennet vatana varsa yan bakan 
Aldanır; onları baıta var çakan 
Bir ylice sözile cihanı yakan ... 
O söze tapan b!z, biz varız Efem. 

• 

...._ -EFE-

--
Efenin sözü ")].' 
~ ~· Efece olur •• 

Ey zengin arkadaş, elini 
vicdanına, aYucunu. para 
cizdanına koyarak biraz kı-· 
mıJda. Bugün yer sarsıntısı
nın toprakları altına diri diri 
gömdüğü vatandaş]arının 
yavrularmı, kar üstünde tit
retemeyiz. Onlara şefkat eli-
ni uzatan hükümetimize sen 
de bu işde yardımcı ol. Bu 
memleliet kuru )afla seviJ
mez. Böyle bir zamanda va
tandaşına acımıyan zengin
lerin bu vatanda yeri olur 
mu? Bunu düşün, ooa göre 
paslılarını meydana çıkar. 
Yoksa ben dütmüş karde
şine acımıyanlarm nasıl adam 
lar olduğunu meydana çıka
rırım. Bana gücenme: 

Efenin sözü efece olur .. 
- EFE -

. --------------~~~~~------~----------~----,...~-:----~~~~~ 
I 

Tekdir ile 
uslanmı
yanın •• 

••• nasıl b•fledı, 
nasll bltlr.ecek? ., 

-o-
lngiliz tayyare

leri ilk zamanlarda 
Almanyaya beyan
name ve tereyağı 

paketleri atarak Al
manlara nasihat ver· 
mekle iktifa ediyor· 
)ardı. Bu suretle ha· 
reketio bir tesir ve 
netice vermediğini 
görünce lngiltere 
nasihat ve ihtarları 
teı kederek bugün 
görülen şiddetle bar 
bin bütün tahrip va-
ıutaları Ye iktısadi 

tazyiklere başvur-
muştur. 

Kimderdi ki bir 
sulh peypamberi böy 
le birden bire bir 
harp ilahı rolünü 
oynamağa başlıya-
caktır? 

Sulh aşıkı ihti • 
garın~~ kafası da 
kızınsa .J süngüge 

~=='"~mm~mrilfllmm1~~~1 dlvran-ı •• l.fJ&::.t;;;l~J;;:t::&~~ ~~ ~lli;;t;:;.iıı~ 

~.., Bir Münekkide ::..:~· J> VENED!K 
- f ~ w SEHA• 

Ahbap!. 
A , . .ı. • w J • gıeven .,, , _. ... --

l ......-- • • · Nazırı kont 

sanJıp, kalemine haydi faryap 
değiştir yazımın minaıını. 

İşitmeden bir göniiliin yasını 
bir başka miua ver. 

Eğer 
istersen; dallı, budaklı 

kimsenin aklı 
ermiyecek birşeyler de kat ... 

' Fakat 
şunu biJki ben 

gayemden 
dönmiyen bir.-. kimseyim. 

Biliyor musun neyim? 
Yüce Atatürk'ün gösterdiği 

yoldan ayrılmıyan, 
miJletimin yüceliğini yazmakla, 
çalışmaktan yılmayan 
bir ozanım. 

Sanma şunun 
bunun 

rahatını bozanım. 

Ne Nazım Hikmetin fikrinde durdum, 
ne de onun fikrine, fikir uydurdum. 
Nazım Hikmet yazısında "Eyyy,, demişse, 

maksadını anlatmak istemişse 
benim fikir · ve maksadım ona uyar mı? 

Ahbap!. • 
yaztm, beı tane beş kuruşa satılan kitap 

( değil 

işte böyle ahbap 
insanda bozulvnca asap 
bir;az fazla söyler. 

"Falan ve yahut fıiinca ıair 
bir 

kafiye 
kallandı diye 

o kelimeyi atn;alı •ı? 
Ahbap!. 
işte sana ceYap 

Ye son sözüm : 
gözüm; 

ne bir zenginin kese.iade, 
ne de akortsuz sesleri duyar 
durağım 

yok .• 
Bak!. 

coşarak 
koıarak 

berrak 
bir hedefe gidiyorum. 

Yalnıı; 

Yü.ce Cumhuriyetten hız 

alarak, 

kula;ım 

millatimin ıan ve şerefine sarılarak 
şeref duyan, 
büyüklerimin sesine uya• 
bir kimseyim 

anladın mı ben neyim? 
Bır ozanım. 
Sanma şunun, 

bunun 
rahatını bozanım .• 

Gene fazla baykırclım, 
belki kalbini kırdım 

lakin 
yok bende kin ... 

bunu bil .. 

A. Fuat Tul••v•11 

Italya Harıcıye 
l c· 'le Macar meslektaşı 

~1 ıano ı .. .. .. yor· 
~ Csaky Venedikte goruşu 

lar. · · .. inde 
Adri atik d.enızı uıe~ 

Y d" - · lakabı 
bulunan ... Vene ıgın . 

. d" Ztra so-.. Babk şehrı,, ır. 
kaklardan birçokları suya 

dalmış vaziyettedir. bu 
26~ 245 nüfuslu olan 

' . di ıtalyanın 
tarihi belde, şun k rk eder. 
b . ·ı· etine mer ez ı 
ır vı ay b' kra· 

1 'atlar mekte ı; 
nce san . 9anayi 

liyet ilim, edebıya·B.v~ . de
enstitüsü vardır. ırınckı. 

hk m mev ı ve 
recede müsta e 

bahri üstür· . d rad _ 
Burada büyük bır e 

k · evcuttuı. 
yo mer ezı rn d ktan 

O d but a acı 
36 a a ya. - hk üzerin· 
mürekkep bır sıg d'k 

d k~. bulunan Vene ı 
e aın d teşek· 

başlıca üç kısım an 

kül eder : k" Ve· 
B. · · Guidecca ı, 
ırıncı eniş-

d "kten 400 metre g 
~~. ı d bir kanalla ayrıhr. 
Bı~ın .. ke gemiler burada seY: 

uyu . . S harfı 
rüsefer edebılırler. l d 

kı. d ki büyük kana a 
şe ın e l ~ da ve 
3700 metre uzun ugu? )i" in· 
42 ili 72 ınetre geoış -~ 

h . ikiye boler . 
dedir; asıl şe rı . biD· 
Şehirde kanal halınde 
lerce sok~k vardıd. l denen 

Buralarda gon ° . Ma
zarif kayıklarla dolaşılırll 

. d kana arın 
ama~ih, ş~bır be, lvarlarda ye 
üzerındekı u _ .. aıek de 
köprülerde yaya tyuru köprü-
mümküodür. Mes re, d 

ı w un a
sü 3602 metre uz.un. ug d der. 
d 222 keUiere ıstına e 

ırS. . t • Marc kanalın~ ka. 
aıo an hman, 

nalına kadar uzan da 
Avusturya işgali esnasın 
ihmal edilmişti. _Bugün, bhk1-

k ı.k h ID tıcaret a ı 
as er ı '· e d birinci meY-
m1ndan Italya a 

d. Buna k .. . gal etmekte ır. . 
ııw ış b.. .. k yolcu gemı-

ragmeu uyu 1 r 
leri rıhtıma yanbaşbamt az fp~k 

V d d.k hu u a ' ' e e ı . 'thal eder. 
inşaat malzemesı ı 

k oıı.ya yapar. 
Bilhassa l~ 9 et'I! IAsı ipek-
z.. . esı dan e a , 
ucacıy ' d . ·ı·g· i mo· 

ı ·ı . sun erıcı ı ' ı erı, ma ası mücev· 
bı'lyesi bronz eşy , , ı " moza· 
h ti mercancı ıgı, 

era , u•w. meş-
ki hasır örmec ıgı 

yı arı, b k hah· 
burdur. Bundan ~ş .8 

_ 
. . aab da ilerıdır. Zen 

rıye ınş baanı 
ginliğinin başlıca mesn h-

. eder eyya 
turistler temın .' ·b· 
lar güzellikleri değıl; tarı ı 

. .. ek için de ge· 
bınaları .ioroı 1 .. ·ı dünyanın 
lirler. Lıdo p aJ lerinden
en sayılı zevk yer 

dir. ow• tski mahal-
Venedıgıo en f 

k .. rüsü etra ın· 
lesi Rialto •0 P. 1 da Sa-
dadır. Resmı ;ına ar trafında 
int-Marc 5m~Yt~M~r; kliseıi 
bulunur. aıo f 

• k- ük olmakla beraber' •. ev: 
iz mir Defterdarlığından: . k:rade zengindir. On bırın~ 

icar Mubam•en 1. asırda oıozayik ve mermer 
NO· Lira K. 1 apılmış bir Bizans ese-

4 k k 1.. k 2• . ~d! Doı'ların büyük sarayı ikinci kordon Tudıane so a ~ es i u taJ rı ır. 
numarah dükkan 60 00 on beşinci ve on altıncı alsır 

. .. d Hapishane er 
6 Develi köyü mevkiinde 9190 metre bağ 59 00 yadıgarı ır. kaJına-

5 On Yedinci asırdan 
9 Kestane pazarı cami avlusuada 7 I 4numa-

ralı mahzen 200 80 dırV. d' w. ismi Atinanın 
10 Develi köyü meYkiinde 25 dönüm bai 231 08 ene ıgın ' "V 

önünden 452 de kaçan e: 
11 Birinci kordon Balıkhane altında 23/l nu· net lerden alınmadır. On 

maralı dükkan 380 00 " ı rdı Bu lar buraya sığınmış a • .. 
12 Hasan hoca mahallesinde Yol bedestanın- kavim kendisini Bizanıa bai• 

da 35 taj numaralı dükkan 220 ·OO lıyan bag" lardan kurtulmak 
Yukarıda yazıla emvalin bir senelik icarları b 

için bir asır müddetle ça ~-
6-1 ·940 tarihinden itibaren 17 gün miicldetle açık artırma ladı ve kendine mahsus .~.ır 

1suretile müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 22 - 1 - 940 ta- hükümet kurdu. Venedıgın 
rihinde pezartesi günü saat 14de Milli Emlik miidürlüfün- tarihi tetkik, ayrı bir ~~v-
de yapılaeaktn. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin~en d k' Osmalnh tarıhıle k- zuu ur ı, 
yüzde 7 buçuk depozite akçesi yatırılarak yevmi mez ur· de sıkı bir rabıtası mevcud-
da Milli Emlik Midürliiiüade toplanacak aatış komisyonu-
na müracaatlan ilia olunur. (4601) dur. 
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Şehir haberleri 
Bir otobas, 
yandı 

Evvelki rece Urladan iz .. 
mire gelen ıoför Ali Can 
idaresindeki 26 sayılı otobils 
garajda b~nzia deposunun 
iştialiyle yanmıttır. Hadise· 
nia kazadan ibaret olduğu 

anlaşılmıştır. 

Orta 
Mekteplerde 

Orta tahsil mekteplerinde 
bazı muallimlerin tahrir ders
lerine kifi derecede ehem
miyet vermedikleri ve ekse
riya istenilen neticenin ahn
madığı Maarif vekaletince 
yaptırılmış tt.tkiklerden an
laşılmıştır. 

-l:il!IEI-

Dünkü Maçlar 
-o-

Düa Alsancak sahasında 
ikinci devre lik maçlanna 
clevam edilmiştir. 

Maçlar, ikinci tak,mJann 
oyunsuz geçen miisabakala
(ariyle başladı. Altay sere· 
moni ile Demirsporu mağlip 
atti 

Birinci takımlar eyuaları 
baıladı. Neticede Oçokla 
Ateı 1-1 e •e AltayJa2demir 

apor2-2;ye beraben kaldılar . 
Ankara - lzmir mıntakası 

gilreş takımı ile Ankaranın 
A ve B takımları arasında 
clüa Halke•İ ıaJongnda ya· 
pılan giireş müsabakalarına 
bugün da devam edilmiştir. 

lık güreılerde Ankara ta
kımı galip relmiştir. Netı· 
celer şöyledit: 

56 kiloda Ankaradan ıs. 
mail, lzmirden Recep Coı· 
kuua ıayı hesabiyle ralip 
relmiıtir. '1 kiloda Ankaradan Ah
med Işık, lzmirden Oımao 
Serinrüleri üç dakikada şutla 
yeamiştir. 

66 kiloda An karadan Taşar 
lzmirden Bekire sayı sabiyle 
ralip gelmiştir. 

72 kiloda Ankaradan Do
ian,lzmirden Ziyayı on dlr
düncü dakikada tuşla yen
miı. 79 kiloda Ankaradan 
Celal rakibine 5,48 dakikada 
ıutla, 87 kiloda Ankaran 
Vahit lzmirden Mehmed 
Tokada 1.29 dakikada şutla 
galip gelmitlerdir. Ağır sık · 

lı::tte Ankaradan Salih Ural 
da rakibini 2.26 dakikada 
tuşla yenmiştir. 

Demirspor - Har biye ta
kımları arasında yapıldı. Her 
iki takım da güzel oynamış 
ve 3 3 beraber kalmııtır. 

-o-

Kahraman 
-o-

SOKAGINDA YANGIN 
Kahraman sokağında 34 

numaralı ve bayan Eminenin 
icarında bulunan evden yan· 
gın çıktığı ve etraftan fer· 
yat edildiğini gören belediye 
zabıta sıhhiye memuru Ismail 
Yörüten evin kilidini kırmak 
suretiyle içeriye girmiş ve 
yangını söndürmeğe muvaf
fak olmuştur. Evin içindeki 
eşyanın bir kısmı yanmıştır. 

(ltA~ SiSi) 15 ikinci Klnatl ~ 
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Mıntaka ma- 1Finlere ve Fi11' 
halle ~teşkilatı lindiyaya 

8. Numan Menemencioilu 
Ankaraya Döndü 

1 Jbtidai 
Maddeler 

K•n11n projeal 
Belediye teıkilitı balanaa 

yerlertle mahtarlık itleri be· 
lediye reiılikleriae Yerihaişti 
lf ulatarlık İflerinin daha dfiz· 
gla ve kolay yü.rtımesini te
mi11 makıadile Dalailiye ve
kaleti bir kanun projesi laa
zırlamııt&r. Projeye göre her 
mahallede birer: maaıh mü· 
••sail bulanacak ve birkaç 
mahalle •Ümessili gene 
•aaşlı mıntaka •ahalle mü· 
messillerioe bağlı olacaktır. 
lfllmessiller, mahallelerinde
ki muhtarlık itlerini selihi
yetle yapacaklar ve işleri 

mı•taka mümessillerince tas 
dik olunacaktır. Bu suretle 
halkımızın muhtarlıkların va
zifesi cümlesinden olan iş

leri, mulıteJif yerlere 't'e bu 
arada esasen vazifeleri pek 
fazla bulunan polis karakol
larına uğramadan kolay ye 
basit bir şekilde yapmış ola
caktır. 

bir bakış 
Harwan•t b•ht••I 

YAZAN:_... 

Se 

Istanbul 15 (Husuıt) - B. 
Numan Menemencioilu ıe· 
batı ha kkıuda 111 beyanatta 
bulunmuştur : 

" Gerek lngiltere ve Fran-
ıada gerek Bulıaristanda .zi
varetim esnaıında memlekt
timiz için şahidi ol4uju• 
destlak tezahüratı blylk Ye 
samimidir. 

Paris Ye Londrada i•za 
edilen itiliflar laakkında An
karada daha etrafla malu
mat verilecektir. Şimdilik 
kısaca söyliycbilirim ki an
laşmalarımıı: ıuulardır : 

1 - 25 milyon sterlin li • 
ralık ıililllanma kredisi : 

2 - 15 milyon ıterlia 
liralık istikraz mukabili altı
nın hükfımetimize tevdii, 

3 - Üç buçuk miJyen 
sterlin liralık ihtiyari mabi· 
yette iıtik.raz mukaveleleri; 

"istikraz •al ile ve mü
him miktarda tiit6ala öde· 
aecektir. 

Ankara 15 - Hariciye 
vekileti um•mi kltibi 1. 
Nu•an •enemeacioil• bu 
gin lstanbaJdan Ankaraya 
ıel•iştir. M enemencioilu 
istaayenda lalknmet erkinı 
tarafından törenle karıılan
mııtır. 

Milli Korunma Kanunu 
Ankara - Parti grabu bugün saat onda içtimaa davet 

olunmuıtur. Bu iç.io::ada milli korunma layihası mlzakere 
ve kabul edildikten sonra Büyük Millet Meclisine verile
cektir. Bilhassa halkın ve Milli müdafaamızin ihtiyaçlar&nı 
ka .. şılamak için hükumete lüzum ve icabına göre kararlar 
almak sal5biyeti verilmektedir. Hazırlanan bu kanUDUD ih
tiva ettiği kararlara mul alıf olan hareketler için ağ&r ce
zai hükfımler kon•lmuştur. Layiha Çarşamba l'ÜDÜ mecli
sin heyeti umumiyeıinde müzakere edilece~ ve Büyük Mil· 
Jet Meclisi Çarşamba veya Perşembe rünleri Martın OD be
şine kadar devam edecek olan kış tatil devresi kararını ye
recektir. 

------1939 •ali yıla iptidai •••· 
deler te112ilit cetveliacle ba
zı 4eğiıiklikler yapıltlığını 
yazmııtık. Maliye Vekileti 
lJu h•ıaıta alikalılara bir 
izahna•e a-6atl•rmiıtir. lzah
aamedeki yeai deiiıildikle
ria tatbik tarzı etrafiyJe izah 
ol•••aktadır. - -Ne kadar yer 

ve içeriz? 
Bir insanın bütün haya

tında ne kadar yiyebildiiini 
aesaplamıılardır. 61 yaşına 
kadar yaşamıı bir insan 255 
kental ekmek, 11 ton et yir 
Ye ıekscn bin litre ıu ve 
sulu içkiler içermiş. ltakam
lar çok fazla f6rlniiyor de
ğil mi? Bir insanın bir riin 
içinde yediklerine ve içtik
lerine g6te takribi bir hesap 
yaparsanız ıiz de bunlara 
yal ın rakamlar elde eder
ıioiı. ---
Teşrifat ve 

• 
merasım 

-- -Hususi 
idarelere ait 

Vergllerln terkini 

-11-
Bu kliçlk adaların birinde 

hayvanat bahçesi de vardır· 
İçinde şimale mahsuı bayv-' 
koleksiyonları ıörilliir. sat 
gibi beyaz ayılar dikkat• 
ıayandır. 

Güzel köylü kızlan •iya• 
retçilere bütlin bu mahl&k" 
lan gösterirler ve izahat ye• 
rirler. Ba21 vahşi pratikler 
bile, bu müstesna ve tombul • 
kızlarla o kadar dostluk v• 
ünsiyet peyda etmişlerdir ki . 
ne vakit onları karşılarında •il: 
görseler bayağı tebesstidl l . 
edıyo,.larmış gibi bir tavllı' 

1
11 

-1· k , •t alırlar ve yuz erıne art 
hayranlıklarını izbar ederleri y 
önlerinde başlarını eğerler, • kızlar da onlara şefkat ve l 
sevgi dolu bakışlarla muka" it 
bele ederler, elleriyle okşar- ı~ i 
lar, tüylerini,.. öperler, yüzle- f 
rine sürerler. Sanki kokula- r 
rından sarhoş olmuşlar gibi 1 
bir çehre gösterirler. 

Bu maı11m levhaları ıeJ" 
retmek ne zevkli bir şey. lııi 

• Nlz•mname koml•7onu 

Hususi idarelere ait vergi
lerin terkin muameleıi vili· 
yet umumi meclislerinin ka
rarı ve Dahiye Veklletinin 
taıYibi ile icra edil•ektedir. 
Bazı vilayetler murur zama· 
na uirıyan vergilerle tahsili 
imkansız hale relen vergi
leri bir kalemde röstermek
tedirler. 

Bu köylii dilberlerinin el .. 
biaeleri gayet ıade ve fakat , 
çok temiz ve yamaıızdır· t 
Hepsinin ıür ıarı saçlan 6• 
taraftan · ikıye ayrılmış, ıi• 
iüslerin üzerine serpilmııtir· ı 
Gençlerin altın telleri anclı• in 
ran ve ipek kadar yam111ak 
bulu11an saçlan penbe beyaı b 
ve tomblll yüzlerini çerçivelf'I 
mekte ve onların saf çehr•' 
lerine ilahi bir glzcllik ver· c: 

Mültim R· dyo Haberleri 
lstanbul - Perapalu oteliu.de az•n müddet para111 otur· 

muş ve ıon zamanlarda mahkemeye verilmif olan Galip 
Efıani, hiktmetçe ll•dat h ridae çıkarılmı~tır. 

lıtanbul - Niif111 kltiplerir.in masıları onbeı liraya vo 
kaza tahrirat katiplerinin de yirmi liraya ilıJlj' edilmiıtir. 

Nahiye mütlirleriaio maatlarının yir•İ lteı liraya çıka
rılması için Büyük Millet Meclisine bir layiha veriJmiştir. 

Raşit Riza 
Sadi Tek --

1940 ---... 

Milli bayram vesair top
luluklardaki meraıim ve teı· 
rifat işlerini tetkik ve bir 
nizamna•e projesi hazırla
mak lzere Vekiletler dele· 
gelerinden mürekkep bir 
komisyonun Dahiliye Veki· 
letiade toplanacağını yaz
mıştı~. lelzele ve seylip it
leri dolayııile bu komisyonun 
toplanmaıı i'eri bırakılmış· 
tır. Komisyon 29 ikinkinun 
1940 pazartesi günü saat 10 
da toplanacaktır. ---

mektedir. 

TEMSiLLERi DEVAM 
EDiYOR 

Yılında talih 
tecrübeleri 1 uıur getiren 

Dahiliye Vekaleti bu hu
ıu!ta alakalılara bir ta~im 
yaparak terkine tabi tutulan 
vergileri taalluk eyledikleri 
ıeneleri itibariyle nevilere 
ayırarak terkini icap ettiren 
kanuni sebepleri ayrı ayrı 
tasria ederek V ekilete gön
der•elerini ve bu şekilde 
yapılamıyan muamelelerin 
vilayetlere iade edileceğini 
bildirmiştir. 

Gülmiyen bir yllz yek.tur, l 
ıztıraptan solmuş Ye çizgilet i 
kaplamış bir ihtiyar çehresi •d 
göremezsiniz. Başlarında ıall' j 

ki beyaz ve parlak ipekte• 
örülmüş saçlarile iuana lafir" • 
met telkin eden yatlı kadıD" 
laı ın yüzleri pırıl pırıl par' 
lamaktadır. O•ları vaktında' 
evvel saçları ağarmıı yiraıİ 
beş yaşında bir kı:ıa benıe" 

-o-

Sahnede lıayat&n bir lııo
medi veya faciasına cın ve 
hareket verirkea temaıa 
sanatı hakkında da bir ted
ris kDrsftsünaen seyirci ve 
dinleyicilerine ameli bir derı 
verir gibi röllerin• ve sözle
rine bakim olan tiyatro ve 
üstatlarımızdan Raıit Riıa 
ile Ertuğrul Sadi büyük mu
vaffakiyetlerle temsillerine 
devamediyorlar, bu iki sa
nat üstadının irşat mekte
binde yüksek istidatları sa• 
yesinde pek çabuk yetişen 
bayan Melihatın, ve bayan 
Suat, ve Nebahat ve Ner· 
minin ve bay M. Ali, Vedad 

ve Faikin "Çamurda zambak,, 
vodYilinde muvaffakiyetli 
oyunları hakiki san'at hari
kaları yaratan Raşit Riza 
ile Sadi Tek'in yüderini 
ağartmıılardır. 

Mevsimin insanları evle
r nde llapseden müthiş ;so· 
ğuklarına raimen lzair hal
kının deierti san'atkarları
mıza gösterdiği bUytlk rai
bet, İzmirlilerin güzel san· 
atlara karşı besledikleri hay-
ranhğın yeni bir eser ve 
nişanesidir. 

s. s. 

---Gelecek pazartesi iünkü 
nllshamızdan itibaren hergftn 
neşre baılıyacağımız (20)adet 
talih tecrnbeıi listesini ıakla 
ve her listeden gözGnüzti 
kapayarak bulacağınız üç 
adet istihraç ibaresiai bir 
yere kaydedip bir ay ıo .. 
nunda birbirine ekliyerek 
okuyacak olursanız, 1940 
yılanda ıızı bekliyen güliloç 
ve ciddi sürprizler hakkmda 
senenin ikinci ayından iti
baren kafi derecede malü· 
mat elde etmiş olursunuz. 
Çok meraklı ve çok cazip 
bir salon eileneeıi olan bu 
asri falcılığın bu istibraçla
rından, ne yapacağını dü
şünmemiş gençler, aile ya-
vasınm saadet ve kudsiye
tini takdir edemiyen evli ka
dın ve erkekler, gönül işle
rinde biraz yolunu şaşırmış 
genç kızlar bu talih tecrübe 
lerinden pek çok hayat 
tecrübeleri de görmüı ola
caklardır. ---Adli tebliğat 

Adli evrakın posta ile tev
zii hakkındaki kanunan tel
grafla tebligata dair olan 
hükümlerinin tatbiki ÜJ tene 
geri bırakılmıştır. 

h•Jv•n reslmlerl 
Garp devletleri orduların

da urar ı-etiren hayvanlara 
llüyük bir yer verilmektedir 
Buı askeri kıt'alar hayYaa 
beşlemektetlirler. e. hay
vanlar kıt'ayı muntazaman 
takip eder. 

Hücamlarda bunlar da bu
landuru!urdn. Tayyareciler
de de hayvanı oiarıaymak 
merakı meYcutt•r. Her bir 
tayyareci tayyartsiain üze· 
rine •1ir hayvaa resmi res
meder. ..................................................... 

ELHAMR 
Siu emasında 

Yann matinelerden itibaren 
ftizelliğine dO)W•ıyacatınız 

şaheser bir film ..• 

C\ 

izmir sicili- ticaret memur
! luğundan: 
E[Hamdi Akyürek Ticaret•e't'İ] 

1 ticaret unvan ile lzmirde Ye
ni Manifaturacılar çarşısında 
Gftçli sokağında 21 numa
rada toprak mahsiilleri alım 
Ye satımı' işlerile iıtiğal eden 
Hamdi Akytirek'i11 işhu tica· 
ret unvanı Ticaret Kanunu 
hükümlerine . göre sicilin 2631 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
resmi miibürü ve 

F. Tenik 
imzası 

(156) 

Düşman . Elbis yaptır-
Tabii reo~~.~~z~1!.~I madan evvel. 

Baır•llerde : Loretta y ••nr • Hikiımet karıısında t~c. 
Bourd Greea.. ear teui Mehmed Zeki nı• 

Fokı Jurnalde : Cenubi •• zarif. ve .. u. •atin M.umaş- 1 

bilirsiniz •. 
(Devamı var) 

Takas 
Tallm•tnameslne ya• 

pılan ilave 
Dış t icaretteki takas mua· 

mele;ferini tanz ım, kor trol 
ve takas n.evzuatını birJeş· t 
tirmek maksadiyle hazır lan• 
mış bulunan talımatnamenİll 
18 inci maddesine bir fıkr• 
eklenmiştir. Bu fıkraya göre 
takas talimatnamesi tescil l 
ettirilmeden ithalatta bulu" l 
nup ta bilahara malın bet 
hangi bir sebeple takas• 
tabi tutulma ı zarureti h .. ıı I 
olduğu takdirde keyfiyet 1 
Cumhuriyet Merkez Banka" 
sınca tetkik edildikfen ıoP" 
ra takas talepnamesi t l"scil 
olunabilect:ktir. Amerika ıularında vMkua ları•ı bır ıor. 

relen lnriltere • Almanya ı ---·ı-------.--• •WC?J~---------:. 
deniz harbi neticesinde Graf . zmir Pamuk Mensucat 
Fon Spec zırhlısının •iır j Tllrk Anonim Şirketi 
yaralı olarak MonteTideo li· 1 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : zmirde Halkapınardadır· manına girişi ve Amirahn 
öninde yapılan cenaze tö- Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

· y s Geyik ve Leylak markalarını havi her nevi Kapot renı • . 
Seaaala.r 2 ·3,30 5,J0-7,30 ve lezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni 
9,30da. tip mensucatın& faiktir 
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