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.üstün ·bir he 
u dun her t ra
c la kutlandı 

1
80 seneki Cüinhuriyet bay amında b şka bir .mi a 

başka bir coşkunluk başka bir heyecan vardı. 
Türk Ordusu ve Gen~llği Çelik ordumuzun geçit resmi göğüs
Killi Şefin hnznrl· rında lerimizi gurur ve emniyetle kabarttı 

Dün Ankarada yapılan geçit • 
resmı 

Milli Şef 
--tı-

Büyük Türk n1il-
lletine çok kıy

metli bir hitabede -
bulundular 

Aziz milletim, 
Gelecek sene senin bu sarsılma~ 

vasıllarına insaniyet aleminin da-
ha ziyade dikkat edeceğine emin 
ol .. 

Türk milletini, onun kahraman 
ve şanlı ordusunu, vatan İstikba-

çok muhtesemdi . 

linin kıymetli müideci&i cla;ı ~ n~ 
evlatlarımızı muhabbetle selamla-
rım .. 

A ziz vatandaşlarım, 
On altıncı cümhuriyet bayram 

hepinize kutlu olsun .. 
- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

c. H. P. Başkanı B. Atıf inan 

" içimizde, fani hayata gözlerini kapayan 
Atatürk'üo ölüm acısı ile Cümhuriyet ida· 
resinin Pbed ınüddet oluşuna inanışımızın 

sevinç ve gururu bir arada yaşıyor 

u uır-s seue az •• Amma su i calinin lıör ue za· 
vaJJfa liJiıa "$ lıı e(Oiliz .. & lh evg~miz ııuvvetinl 
milli ~ r.ı?ır.mmzdtJn a B... :Ea er pardtısı berin· 

dedi ki: 

~ "'urıu ,. G ma!Z li izde, uzaf fer bir ~~ 
H ef evıa ııı! lf{i!Jfl f edrıJıa l lı, hudut tanımaz 

f eı~tA!gatlıih'iılı ıw ıeı-i içi e, bütün illet en asil 
s~u! r m~c~hlaez bht crdu h ilnde ·r. 
11Jü31üh i!J!et Meclisinin irades!ne ismet inö· 

nünffi.ın l.şm-etin2 fabl ayalıtc 11e lıaPelıette bulu · 
nıı~ D- z ... n 
On altıncı Cünıhıniyet bayramını kut- çok köşelerinde, yer yer zafer taklP.rı 

lulıyoruz. kurulmuş .. 
Şehir, gelin gibi süslenmiş heyecan Kadınlı, erkekli, çocuklu insan kala-

içinde çalkanıyor. Işıktan ve renkten bir balığı gururla coşup duruyorlar. Liman
gcce içinde yanıyor. Skokalar tertemiz daki TüRK ve ecnebi vapurları donan
kalabalıklarla dolmuş, evler, binalar, ma bayraklariyle bayramımıza iştirak-
bayraklarımıza bürünmil§.. Şehrin bir - so:rnı 4 -ONCÜ SAHİFEDE -

C.H.P. başkanı Atıf Inan 
nutkunu söylerken 

Iran parlamentosunda 

Şahin şah 

--~-
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SAHiFE 11 

SAHIFE2 

Müzakerelerde ihtilaf mı çıktı? 

Almanya - Sovyet Rusya 
arasında görüşmeJer 

Sovyetlerin yeni hudutlarda geniş 
tahkimat yaptıkları haber veriliyor 
Paris 29 (ö.R) - Polonyanın Sovyet 

Rusyada kalan kısmındaki Almanların 
Almanyaya nakli hususunda Sovyellerle 
Almanlar arasında ihtilaf çıkmıştır. Sov
yetler Almanların yalnız şahsl ve hu
sust eŞyalarını beraberlerinde götüre~i
leceklerini söylemekte, Almanlar ıse 
servetlerini de beraber götürmek arzu
sunda bulunmaktadırlar. Bundan başka 
Polonyada bulunup ta Almanyaya hic
ret etmek istemiyen Almanları Rusfar 
Rusyanın içeri kısımlarına götürmek is
temektedirler. 

Cerhauti 29 (A.A) - Sovyet istih
k~m kıtalarının Polonyada yeni Alman
Sovyet hududu uzunluğunda tahkimat 
yapmağa devam ettiklerine dair verilen 
haberler emin bir menbadan teyid edil
mektedir. Aynı menbadan öğrenildiğine 
göre son zamanlarda şarkl Gal~çy.ada 
Kolombiyanın arkasında Snatyn ıstıka
rnetinde mühim miktarda Sovyet kıta
ları tahşid edilmektedir. 

Londra 29 (Ö.R) - Rigadan alınan 
haberlere göre Sovyet ordusu Lehistan
daki Alman hududunda tahkimat yap
makla gece gündüz meşguldurlar. 

Paris 29 (Ö.R) - Rus - Alman tica
ret müzakereleri çetin bir safhaya gir
miştir. Ruslar Almanlara az demirli 
Ural madenlerinden vermeği kabul et
mektedirler. Zengin madenleri kendile
ri için saklıyorlar. Almanların en büyük 

ihtiyacı olan Manganez madeni istihsali 
ise Sovyet Rusyada 1937 senesi istihsa
line nisbeten yarıya inmiştir. Bu sebep
le Sovyet Rusya Almanyaya Manganez 
de vermiyecektir. Diğer taraftan Alman
ya sekiz hafta evvel Romanyadan her 
hafta almakta olduğu 157 vagon yumur
ta ve meyvaya mukabil, Rusların Ro
manya - Almanya hududu tahdidatı ve 
vagon kıtlığı yüzünden bu hafta Alman
lar Romanyadan ancak yedi vagon gıda 
maddesi alabilmişlerdir. 

Moskova 29 (A.A) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Moskovadaki Alınan iktısad heyetinin 
elde ettiği ilk müsbet netice iki aylık bir 
müddet içinde Almanyaya bir milyon 
tonluk hububat temin edecek bir anlaş
ma husule gelıniş olmasıdır. Ecnebi mü
şahitler Sovyetler birliğinin müskülata 
uğramadan bu bir milyon tonu iki mil
yon tona ibltıfı edebileceğini, çünkü 1938 
senesinde bilhassa Ingiltereye ve Belci
kaya iki milyon tona yakın hububat ih
raç ettiğini söylemektedirler. Fakat Sov
yetler birliği arzu etse dahi bu iki mil
yona bir milyon daha ilAve edip etmiye
ceği meselesi hakkında kanaatler muh
teliftir. Bazı kimselere göre dahili iaşe 
illi! edilmeden üç milyon on hububat 
ihraç edilmesi de mümkündür. Fakat 
eyi haber alan mahfillerde 1939 rekolte
si hakkında henüz gelen malilınat mev
cud değildir. 

Fenlandiya hükümeti 
Sovyetlerin mukabil tekliflerine 
verilecek son cevabı tesbit etti 
Helsinki 29 ( ö.R) - Hükümet siyasi partilerin reislerinin iştira

kile bir toplanh yapmışhr. Bu toplantıda Sovyet Rusyaya yapılacak 
eon mütekabil teklifler tesbit edilmiştir. 

iyi haber alan mahfillerde söylendiğine göre bu teklifler reddedilirse 
Finlandiya başka teklif yapmıyacak ve bundan sonra zuhur edecek 
ihtilafı Moskovaya heyet göndermek suretile değil, normal diplomatik 

vasıtalarla halle çalışacaktır. 
Finlandiyanın bu eon tekliflerini hamil olacak heyet en geç salı gü

nü Moskovaya hareket edecektir. 

Majino ile Sigfrid arası 
bataklık haline 2eldi 

Londra 29 (Ö.R) - Cephedeki askeri mütahassıslar tarafından 
gönderilen raporlara göre Sigfrid ile Majino hatları arasındaki Nomans 
Land denilen arazi son yağmurlardan sonra tamamen bataklık haline 
gelmiştir. Buna rağmen Fransızlar tarafından küçfrk müfrezeler bura
da mütemadiyen faaliyette bulunarak düşman har~ketlerini yokla
maktadırlar Bu yoklamaların birinde iki taraf müfr~,.ıeri kucak ku
cağa çarpışmışlarclır. Fransızların eline bir miktar esir düşmüştür. 

Kralcılar 
faaliyette 

Habsburg ve Hohen· 
zollern hanedanı 
iırsattan istiiadeyi 
düsünüyorlar .. 

Amerikanın borcu 
Vaşington, 28 (A.A) - Birleşik Ame

rika devletlerinin düyun umumiyesi 41 
milyar dolara baliğ olmuştur. Geçım ..,. 
nenin 38 milyar 424 milyon dolır<t ı:r.u
kabil artış farkı ço'k mühimdir. Ve şim
diye kadar Amerika düyunu umumiye. 
si hiç bir zaman bu kadar yUkselıne
ıniştL. --Fransada kurşuna 

dizilen «:asuslar Londra 29 (A.A) - Sunday Dispatc
hin öğrendiğine nazaran merkezi Avru
pada kralcılar Londra ve Pariste büylik Roma, 29 (Ö.R) - Pariste çıkan Nev
bir faaliyet gösteriyorlar. Habsburglar york Tribun gazetesi Otonomist Ross ve 
açıkça çalışmakta ise de Alman haneda- arkadaşı Llsleini divanıharp karariyle 
nı mensupları olan Hohenzoller ailesi ve nazi. casusluğ ile ölüme mahkılın et
efradının bir çoğu Almanyada bulundu- ıniştir. Ikisi de kurşuna dizilmiştir. 
ğundan gizlice hareket ediyorlar. RADAın 
BEYAZ RUSYA LOND 
Sovyetlere Utiltalı etti Y AN~DfA KARŞI 
Moskova, 29 (A.A) - Garbl Beyaz TALiMLER YAPILDI 

Rusya meclisi toplanmış ve bu memle- Londra, 29 (Ö.R) - Burada yangına 
ketin Sovyetleştirilmesine ve Beyaz karşı itfaiye talimleri yapılmış ve bu ta·· 
Rusya Sosyalist cümhuriyetine iltihakı- limlere üç yüz motörlü tulumba iştirak 
na karar vermiştir. etmiştir. 

DEMIRMASKE 
Büyük tarih ve 

(İKİNCJ 

macera romanı 
KISJM) 

66-
Bu düşünce ile maiyetine döndü: tardı. Çünkü Monııenyör Lui onun, Ser
- Siz hepiniz ötekine gidiniz. Ben vas şatosunda.ki genç kızın sevgilisi olan 

üzerime gelen ile tek başıma haşa çıka- genç olduğunu an1amıştı. 
rım. Bu kısa vakfeden utifade eden $adö-

ötekine .. dediği Mi•tufle idi. fo: 
Monsenyör Lui ile karşı karşıya gel- _ Arkadaşlannızın imdadına koşu-

~lerdi nuz, dedi, ben de askerlerimin yardım .... 
Mon<Jenyör Lui, genç zabitin üzerine na k.oşmak bebanesile abmı sürerim, fa

lnlıncı ile mütlı.iş ve \'il•maz bir hamle kat sözde birden durduramamış gibi hay. 
yapmak üzere idi ki Mülhim acele ve vanımı askerlerimin arasına saldırırım .. 
kesik kesik ~u iki kelimeyi söyledi: Hasıl olacak karışıklıktan istifade ederek 

- Strvas ... Vrinyes. k. r ... bilirsiniz .. Haydi .. Durmayınız ... 
,,,.. bu iki kelime onun haya~ını ku: Monsenyör l.ui artık adöfov11 riinlr-

l J~!!!!~~:!!:~~!:~~~~~:_:~~:!!!:U~i;;İİİİİİİİİİİriiİ..,iİ"i"'iiıi.....,....i .. -- ...,, . .__.. • basmoıKTI'ln otonra yumn1K"ıanm ııı::apıya ı 1ur 
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Be e 

Garp 
cephesinde 

yen ·n Dilekleri Karlı ha:aıarbü-
. yük Alman taar-

• 1 

Beledi ye muhtelif vekaletlerdenFuar ruzuna mani 

bazı dileklerde bulunacaktır mi~~yor? • • 
ıçın 

Sehir meclisi yarından sonra saat \ 6 
da ikinci te~rin devr~si toplantılarına baş
lıyacaktır. Belediye riyaseti, celse açılın
ca 9 39 yılı mesai rapoı unu meclise oku
yacak ve yapılacl!k ilileri umumi heyete 
bildirecektir. 

Riyaset, 940 Fuarı hakkındaki dilek
lerini mecli~e bildirirken muhtelif veka
letlerden bazı temnnilerdc bulunmayı 
lüzumlu görnıüştür. Bu dilekleri ehem
miyetine binaen aynen yazıyoruz: 

TiCARET VEKALETiNDEN: 
1 - Yiiksek vokl\letin fuarımızı hi

maye ve lı,lerimizi teshil hususundaki 
yardunlarına mütegekkiriz. 

Bu sene de fuar anhasında yeni tesisat 
yapılacak ve mevcuttan bazıları ıslah edi
lecektir. Bu meyandR Kiiltürpark müze
leri ve diğr tetbiyevi müesseselerin ilA
vetn. bir nebatlar bahçesi. bit akvaryum 
ve turistleri.n istirahat ve eğlencelerini 
her ıuretle temin edecek bir otel İnşası
na çalışılacaktır. Ru mühim teşebbU.le
rimizin neticelendi1ilmesine medar ol 
mak. üzere Ticaret vekaleti bütçesinden 
yapılacak para yardımının ( 100) bin li
raya ibHi~nı rica ederiz. 

2 - Bu sene fuarım1za on bir ecnebi 
devletin iştirak etmesi Enternasyonal 
kıymetini arttırmıştır. Bu muvaffakıyeti. 
hükümetimizin teşebbüslerine medyu
nuz. Önümüzdeki seneler için de ecnebi 
devletler iştiraklerinin arttırılması ve da
ha geniş mikyasta olması hususlarında 
icabeden teı.ebbüaatın yapılmasını istir
ham ederiz. 

3 - lzmir Enternasyonal Fuanna ec
nebi işt~rakleri için t:ıhsis edilen serhc3t 
döviz ve takas müs~ndeleri fuara ecnebi 
firmalar İ<ttirakini arttırmaktadır. 

Ayni kararnamenin; tahsis edilen dö
vizin fuar hizmetleri ;çin hariçten getiri~ 
len ecnebi müteha'\~tslaTa ve fuar zaman' 
icin ecnebi memlf'ketlerden getirileccl>: 
eğlence gruplarına lt"Amil edlmek sureti· 
le. 1940 senesi için de kabul buyurulma
sın1 rica ede>riz. 

4 - Yurdumuzun her tarafında iştih· 
sal edHen her nevi lopıak, el ve ıanat 
mahsiıllerinin zenginliklerlle mütenasip 
bir sek;\de fuarda temsil edilebilmesi icir 
bütün Ticaret ve Sanayi oda\R.nroızın fu· 
ara i~tirakleri lüzumludur. Bunun için 
yıllık bütçelerine t~h•isat koydurulmas• 
ve münferiden i~irake imkan bulunmı· 
yanla.,.ın da grupl3r ha1inde birle$erel: 
müstakil pav.vonlarda istirak etmeleri 
husuc:u'l.un temi..,ine lUffedilmesi. 

iKTiSAT VEKALETiNDEN: 
1 - iş bankası, Sümerbank. Etibanlr 

~ibi rlevlet müesscse.Jeıİnl.izin fuara i~ti
raklerl zenvinlik ve cazibeyi arttırmakta
dır. Bv iştiraklerin satı'\ yapmak suretHr 
tevsii, büyük ba~arılar kavdeden bu mü~ 
~s~elerimizi halka ve yabancılara daha 
güzel tanıtTİlı$ olacaktır. 

2 - Sümerbankın 1936 yılında yap
brmış olduğu binıı. dört senedenberi zi
yaretçiler tar&fmdan ~örüldüğünden ha
T!ci m1nzaruı ve dahili vaziyeti ihôarile 
merak ve alnka celbedecek mahiyetteJ" 
"ıkmıştır. Bu binanın yenilenmesine ernir-
1erinizi rP.:t ederiz. 

3 - Etibank paviyonu fuardan aon
ra kapanmaktadır. Halbuki ayni zaman~ 
da KültürnaTk sahesı içinde bulunan bu 
hina fuardan sonra da açık bırakıhr ve 
Etibankın ç:tlısma mevzuu dah;1inde bir 
müze haline getirilirse, bütün bir sene 
Kültüm:ırk zivaret('ilerinin istifadc~i te
min edilmiı. olacakhr. 

4 - T ~~viki ~anavi kanunundan ieti· 
fade eden hususi mahiyetteki büyük sa
nayi müess~e1erimizin hemen pek azı 
i~tirak etmektedir. Devletin himavesine 
mazhar o1an bu müesse~erin. Türk sa
nayiini geni' bir şekilde ifade etmesi ar
?.u edilen fuarımıza istiraklerinin temini 
icin müessir teşvilcatta bulunulmuını is
tirham ederiz. 

MALiYE VEKALETINDF.N: 
1 - Vu sene Fuar ve Kültürpark sa

hasında yeniden tesis edilecek müessese
ler ile eskiden mevcut tesisatın tevsi ve 
tekemmiilünü mümkün kılmak üzere 
vüksek vek3let bütrr:~inden her sene yn-

miyordu .. Çünkü Faribol ile Mistuflenin 
sırt sırta vererek etraflarını çeviren as
kerlerle çarpıştıklarını görmüştü. 

Mlstufle ok gibi fırlıyarak Faribolun 
bulunduğu yere gelmiş ve dev kuvveti 
ile yaralanan ve arkad"§ını altına alarak 
düşen hayvanı kaldırmış, Faribolu ezil
mek suretiyle muhakkak bir o1ümden 
kurtarmıştı. 

Faribol ayağa kalkınca derin bir iki 
nefes aldı. 

Bu sırada askerler dört taraftan hü
cum etmişlerdi On bir kişi idiler. Mon
senyör Lui de atını arkadaşlarının yanı
na sürdüğü için üç kişi on bir kişi ile 
çarpışacaklardı.. 

Mistufle ve monsenyör Lui cüretkar 
hamlelerle askerlerden ikisini yaralıya
rak yere düşürdüler. Faribol da bu su
retle süvarisiz kalan hayvanlardan biri
nin üzerine atladı. 

Bu sırada genç mülfızim atını yıldı
rım süratiyle çarpışma yerine sürdü ve 
sözde hayvanını birdenbire zaptedeme
miş gibi asker safları arasına atıldı. 
Yarım dakika süren bir karışıklık ol

du. 
Bu müddet, bizim üç kahramana kaç-

. · ı.. r; 'f'Y • • rl:--r . • , l 

pılmakta olan yardımın 200 bin liraya 
iblağ buyurulmasını Tica ederiz. 

2 - 3478 numaralı kanunun 56 ıncı 
maddesi ile fuar dahilinde yapılacak rek
ltım ve eğlence işlerinin müdafaa res· 
minden muafiyeti kabul edilmiş iken 
3702 .ayı ve 6. 7. 939 tarihli kanun ile 
bn muafivet kaldırılmıştu. Fuarı himaye 
İ(in kabul edilmiş olan eski kanun hü· 
kümlerinin yeniden tatbik mevkiine ko· 
r.ulmu1nı rİcl\ ederiz. 

3 - 20. 6. 938 ~ün ve 3470 sayılı 
kanunun A. ve B. fıkralan mucibince, 
sergi ve fuarlarda ça!ı.ştırılan memur, 
müstahdem ve işçilr-r kazanç vergisinden 
muaf tutulmaktadır. Bu muafiyeıin mu
vazene, buhran V.? havaya karşı koruma 
vergilerine de te!lmil edilmesi, yuk.anda 
"'rzedilen kanunla kaetedlien gayyi ta
"T\amen temin etmis olacak ve bu suretle 
de fuar sırasında isci ye'\'mİyeleri, gazino 
lokanta ve l!lair eğlence yerleri fiatleri 
matllip derecede tenezzül etmiş bulu
naca.kbr. 

DAHiLiYE VEKALETiNDEN: 
Trakya umumi müfettişliği ile lzmir, 

Manisa, Denizli vil:lvetlerinin fuara ge
niş mikvasta istirakleri, bu vilayetleri
mizde Türk inkılB.hının meydana getir
diiH terakki hamlelerini ve mıntakanır 
tabii güzelliklerini, turistik kıymetle1in: 
~österme!Iİ bakımından çok favdah olu
vor. Diğer vilAyetlerimizin de fuara karşı 
bu tarzda alakalı bulunmalan. memleke· 
timizin ve inkJiDlanmızın daha umum~ 
ve şamil bir ifadesini yapacağından. her 
... uretle ,ayanı arzudur. 

Yüksek vekBletin bu hususta emir ve 
ikazların1 rica ederiz. 

MAARiF VEKALETiNDEN: 
1 - Kültür müessesi in~aatı ikmal olu

naTak bu sene. Tesim · kitap seTp:ileTinder 
mürekkep ( Kültür pavyonu ) halinde 
'1çılmtş ve fuardan sonra. teşhir ediler 
esya mahallerine iade olunmuştur. Kü1-
türpark ve fuann en güzel ve cazip bir 
"!Serini tef;kil eden bu binanın, evvelcr 
"'1üşünüJdüğü gibi inkılap müzesi halindc
\azırlanması ve daimi olarak acık bu-
1undurulması oüpheıiz daha faydalı ola· 
cakbr. 

2 - F uaJ' ve Kültümarko. bu sene Je
'"liden ilave ettiV.imiz (20) bin metre mu
rabbalık ıaha üzerinde lzmir Antikit~ 
müzesi için de çok müsait bir yer aynl
mış ve etraft teş~ir edilnüf-tir. Halen bir 
"ıkmaz sokakta ve bir eski klisede bu
lunan ve depo edilmi!'. "aziyette durat"' 
E.~e m1ntakas1na ait ('ok kıvmetli eslC 
"~erlerin, ayırdığımız bu aaha iizerindt" 
~ir bina yapılarak buraya nakledilme~i 
hakiki dt!>~erlerini Ş7Östermek icin çok lü
"!lmdır. Bu suretle l7mİr Antikite müze
-,; Kültürparkın .ıhhat, Kiiltür, Ziraat mü· 
'leleri ve di~er kültÜTf'l müesseseleri ara
•ında ha1kım1z ve ecnebt turistler tara· 
fmdan kolaylıkla z.ivaret edilmiş olacak· 
tır. Bu hu.usun yük.ek vekB.let tarafın
dan temin buvurulmaıııı1n1 rica ederiz. 

ZIRAA T VE.KM.ETiNDEN: 
Bu •ene çok güzel bir şekilde hazırla

nan ziraat müzesi .ziyaretr-ilerin al5.ka ve 
takdirlerini toplamu:ıtır. Bu faydalı mü
zenin fuardan sonra da ac1k bırakılmas• 
edi"lilen i!itifadevi RTttıTacaktır. 

S!HHA T v• ICTl!\llAI MUA VE.NET 
VFKALFTINDE.N: 
Yük.sek vekaletin müzesi fuarın en de

ğerli tesisleri arasınd~ bu sene de faydal• 
o!mu~tur. Önümüzdeki sene mÜzt"nİn da
ha mükemmel bir h~le !?,'etirileceği kana
ct;le tf"!ıekkür1erimizi tf'.krarlan7. 

MONAl<Al .AT ve MUHABERAT 
VE.KALE.TINDl'N: 
Fuar sah:ısında daiutt ve güzel bir bi

na yaptırarak Münakal&t i,lerimi7deki 
te>rakkiyahn anlaşılm;ıımnı ve fuar müna
sebetile yapılan tenzil8tli tarifelerle ziya
retçilerin ve iştirak edenlerin artmuını 
temin buvuran vek81ete bilhassa mütc
tcekkiriz. Bunlann d.-,ramını rica etmekle 
beraber: 

1 - lstanbul - lzmir ara•mda fuar 
açılmadan 15 gün "v"elinden, kapandık
tan 15 gÜn !'onrasına lcodar &Ürat posta
larının üçe iblağı. 

rından bağıran ve maiyetindeki sekiz ki
şiye emir veren sesini işittiler .. 

- Deri... tl"çünü de yakalayın.. 
Ve takip yine başladı. 
Nehrin öte tarafında ise başka bir sah

ne vardı .. 
Yaralanarak nehire düşen Rozarj, yü

zerek sahile çıktığı ve berhava edilen 
köprünün etrafa yaydığı duman zail ol
duğu zaman askerlerinin yaralı ve işe 
yaramaz bir hale geldiğini görmüştü. iç
lerinde ata binebilecek halde olan yalnız 
dört kişi vardı. 
Şadöfo ve sekiz kişilik maiyeti ise 

monsenyör Lui ve arkadaşlarını müte
madiyen takip ediyorlardı. 

Böylece ve durmadan Kisak kasabası
nı geçtiler. tl"ç fersah ötede bulunan Lö
zan köyüne geldikleri zaman peşlerin
den kovalıyanlarla kendi aralarında hiç 
değilse yarım saatlık bir fasıl temin et
tiklerini gördüler. Bu müddet, burada 
az tevakkuf etmek ve biraz karınlarını 
doyurmak için kafiydi. 

On dakika kadar burada kaldılar. Son
ra tekrar atlarına binerek sağ taraftaki 
Ale yolu istikametini tuttular. 

Faribol hala homurJanıyordu 
1 •• ı ... 

2 - Keza, lstanbul . Bandırma vapur 
seferleri ile Bandırma - lzmir gimendü
ferlerinin ziyadeleştirilmesi. 

3 - Bilhassa lstanbulda, yolculara 
lzmir fuarına ait tenzilatlı biletler hak
kınd3. ve diğer malltmat verecek kişeler 
açtırılması ve bu kişelerlnin fuarın açıl
masından 15 gün evvelinden faaliyete 
getiril -nesi. 

4 - Devlet demir yolları tenzilatlı 
bilet t3rif~lerinin, garbi T rakyadan fuara 
gelecek ziyaretçileTe> ve ekspozanlarda 
da te;mil huyurulması. 

5 - Adalar, Kıbrıs, Yunanistan, Mı· 
sır ve Suriyeden de t"lspozan ve ziyaret
çi celbini temin etmt-k üzere bu hatlara 
da tenzil&tli tarife ile vapur işletilmesi. 

6 - Fuar ziyaretçilerinden çoğu, fu
ar bir ay devam ettiği cihetle 15 günlük 
halk ticaret biletlerinden ziyade bir ay
lık halk ticaret biletleri ihdasını arzu et
mektedir. Bu cihetin de tetkik buyuru· 
!arak imkin varsa temin edilmesi. 

7 - Posta - Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğünün 19 38 fuarı için hazırlat
tığı pul suretleri fuar ve memleltet pro
pağandası bakımından çok faydalı ol
muş ve büyük bir al&ka ile karşılanmış .. 
tır. 1940 fuarı için de hususi pullar bas· 
tJrılması ayni faydaları temin edeceği 
şüphesizdir. 

HARiCiYE VE.KALE.TiNDEN: 
Yüksele vekaletin ecnebi devlet işti· 

raklerini temin etmek ve fuar propağan
daaı bakımından hamiyetli lütuf ve ala· 
kalarına bir !cerre daha teşekkür eder ve 
hu müzaharetin devamını rica edeTiz. 

iNHiSARLAR VEKALETiNDEN: 
Her ıene olduğu gibi, yüksek vekiıle · 

tin fuardaki daimi binasında satılan in
hisar maddeleri Üzerine ( 1940 lzmir En· 
terna.~yonal Fuan) ibarHinin konulma
-,1nın devamını rica ederiz. 

EVKAF U. MODüRLOCONDEN: 
Evkaf umum müdürlüğünün güzel bi

nası içinde teşhir f'dilen kıymetli eserleT 
büyük alaka ile karşılanmaktadır. 

Bu binanın da. içindeki eserler muha
faza edilmek suretile fuar zamanındar 
sonra açık. bırakılma'lt0 Kültürpark ziya
retçilerini faydalandırıu:ııktır. Bu huau· 
sun teminini ric:a ederiz. ----:---
D. D. memurlarının 
Kazanç vergilerinden 
ayrılacak 
belediye hlsseleri 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

mühim merkezlerini tesbit ile meşgul ol
maktadır. 

Paris 29 ( ö.R) - Ha.va• ajannnın 
istihbanna nazaran bir umumi: Alman 
taarruzu arefesinde bulunulduğuna dair 
bir çok alametler vardır. Dün ve bugün 
yapılan tayyare keşifleri ve bitaraf mem .. 
lcketlerden alınan haberler bunu teyid 
ediyorlar. Buna rağmen Almanlar F ran .. 
sız ve lngiliz kuvvetlerini ilk bahara ka
dar bir taarruz ihtimali karşısında müte
yakkız bırakmak istemeleri de muhte· 
meldir. 

Londra 29 ( ö.R) ·- !.tihbarat nez•· 
reti haber veriyor: 

Hindistandan garp cephesine gönde
rilen a!keri kuvvetler arızasız olarak 
Fransaya ge1mişlerdir. 

Londra 29 (ö.R) - Fransız ve ln
~liz hava kuvvetleri umum kumandanlı· 
ğı bir lngiliz generali tarafından deruhte 
edilecektir. 

Nasıl ki garp cephesindeki müttefik 
kara kuvvetleri F ran!ız baş kumandanı 
general Gamlen tarafındlln idare edil· 
mektedir. 

Londra 29 (ö.R) - lskoçyada, E
dimbu.rgun on kilometre uzağında bir 
Alman bombardıman tayyaresi ufak bir 
tepenin üstüne inmeğe mecbur olmust t' 
lcinde dört tayyarecYden biri yaralı, iki.si 
ölü ve birisi ytsrasız olanı.k bulunmuştur. 

Pariıı 29 (ö.R) - Brehen ile Ham· 
burg arasında Alman tahşidab, bütün 
evvel 9Öylendiği kadar ehemmiyetli de .. 
ğildir. Bu tahşidat hakkında Belçika Bel· 
ga ajansının Berlin muhobiri, salahiyettar 
mahafilde öğrenildi~İne göre Alman 
taarruzunun yakın olduğunu ve bu taar
ruzun istikametinin lngiltere olacağını 
bildirmektedir. -

lngiltereye karşı olan Alman mat~u
atının lisant gittikçe şiddetlenmektedır. 

Paris, 29 (A.A) - Başvekil Daladiye 
1890 tevellütlü efrattan maada dcirt ço
cuklu babaların da sınıfları ne olursa ol
sun terhis edilmesine karar vermiştir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Hollandadan alı
nan haberlere göre Hollandanın bitaraf
lığı tecavüze uğrıyacağı korkulmakla be
raber Hollanda ordusunun tamamen se
ferber bulunduğu ve mukavemeti Umlt 
edildiğinden daha kuvvetli olacağı te
min edilmektedir. 

Paris, 29 (Ö.R) - İsviçre ajansı di
yor ki : İsviçrede Alınan talışidatından 
biç endişe edilmemektedir. 

Londra, 29 (Ö.R) - Alman propagan· 
Kazanç vergilerinden kanunu mahsusu da nezareti İngilizler tarafından harbin 

mucibince belediyelo·• için de bir hwe bidayetinden beri 156 İsveç vapurunun 
>yrılmakbdır. Devl•t demiryolları işlet· yoluna mani olunduğu bildiriliyor. Hal
me umum müdürlüğli memurlanndan ke- buki hakiki rakkaml:ır şnlarclır : Şimdi
•ilen kazanç vergi•İ belediye hi9Seler· ye kadar 65 İsveç vQpuru kontrol edil
'!imdiye kadar yalnız Ankara belediye:.i· ıniştir. Bunların 43 ü serbest bırakrlnuş, 
ne verilmekte idi. Maliye vekaleti dahi· sekizinin tamamen veya kısmen hamu· 
liye vekaletile muhabere ederek devlet lesi kaçak olduğundan müsadere edil· 
demir yollan işletme umum müdürlüğ:· miş on dört tanesinin de kontrolü henüz 
memurlarından keailrn kazanç vergisi oo.-:aı edilmemiştir. 
belediye hisselerinin de belediyeler ara- Londra, 29 (A.A) - Paris radyosuns 
sında taksim edilmosini kararlaıtırmıı- göre Almanların Şimal denizinde Bre
tır. men ile Hamburg .arasında tahşidat yap-

Devlet demir yolları işletme umWT tıklarına dair Parise gelen haberler le
müdürlüğü, muayyen bir yerde ve sey- eyyüt etmektedir. Moskovada Alman 
yar bir halde bulunan memurların kim- heyeti tızasiyle Sovyet memurları ara
ler olduğunu ve bunlardan kesilecek ka- sında müzakereler devam etmektedir. 
zanç vergilerinden belediye hisseleı:ri Brüksel, 29 (A.A) - Yakında askerl 
nasıl ayrılacağını. merkeze nasıl gönd o harekatın inkişaf edeceği Berlinden bil
rileceğini bir tamimlo alakalılara bildir dirilmektedir. Bu hususta ittihaz edilen 
miştir. Memurlar mnşlannın kazanç ver- kararları ancak Hitler ve askeri şefler 
gisinden kesilecek beJedive hi0 seleri, An bilmektedir .. 
kara defterdarlığına t•slim olunacak İyi haber alan mahafillerde söylendi· 
defterdarlık bu hiss•leri belediyeler bu- ğine göre askeri harekat İngiltereye 
kası vasıtasiyle belrdiyelere tevzi etti · hrşı yapılacaktır. __ 
recektir. -*-Karşıyaka 

Spor sahasında .. 
Bugün öğleden sonra saat 14 de Kar

şıyaka Spor saha.sının açılma resmi ya
pılacaktır. Bu münasebetle Altay - K.S.K 
klüpleri ara.ında bir futbol maçı ve muh
telif güreı müaabakala.rı tertip olunmlJl
tur. 

Mistufle: 
- Allah aşkına neden böyle asab!sl

niz azizim mösyö Faribol. dedi. 
Faribol: 
- Kuyruğun kopsun Mistufle .. dedi. 

Hiddetli ve asabi olmamın elbette sebep
leri var. Evvela içinde yüzlerce al tın bu
lunan bir torba hayvanımın altında düş
manlarımıza kaldı. 

Monsenyör Lui güldü: 
- üzülme dostum, dedL Diğer bir 

torba altın, elimizde olan bütün altın 
torbaları bile gitmiş olsa idi yine gam 
yemezdim. Değil mi ki seni düşmanları
mızın elinde bırakmadık ve kurtuldun .. 
Bu kafi. .. 

- Monsenyör.. Bu büyük iltifatınız
dan dolayı size çok teşekkür ederim. Fa
kat bu sözler yine benim hiddetimi dü
şürmez. Düşününüz ... 

Heriflerin önünden korkaklar gibi 
kaçmağa mecbur oluyoruz da ... 

- Anlıyorum .. Burada beklemek ve 
son kalan kral askerlerini de haklamak 
btiyorsun .. Buna müsaade ediyorum. fa
kat bir sartla .. Taarruz edenler kendile
rini dc~il, atlarını öldüreceksin. Kendi
lerine bir şey yanın1yacak.ı:;.m .. 

Hava postaları 
Seierlerini tatil ettiler 

D •• l.,t hava yollan umum müdürlüğU 
ilk baharda tdaar başlamak üzere ikinci 
teş:inin birinci gününden itibaren hava 
postalarını tatil etmiştir. Binaenaleyh iz· 
mir ile Jstanhul arasında yolcu ve posta 
nakliyab da önümüzdeki çarşamba gü
nünden itibaren yapı1amıyacaktır. 

yan dUmdüz bir araziden geçiyorlardL 
Faribol: 
- Ah monsenyör.. ded.L. Burası ne 

mükemmel .. Ne müsaid bir yer .. , F.ğer 
müsaade eder ve bize yardımda bulu
nursanız bizi takip eden genç ve sevimll 
mülhim mösyö Şadöfoya yalnız atını 
tutacak bir kişi bırakırız .. tl"st tarafını 
haklarız. 

Ve Faribol, monsenyör Luiye kendi 
plıin.ını anlattı. 

Şimdi üçil de atlarının süratini kes
mişler, yaoyana gidiyorlardı. Biraz son
ra arkadan takip edenler belirdiler .. 

Mü!Azim Şadöfo onların böyle sakin 
bir halde gittiklerini görünce hayrete 
düştü. 
Yanında bulunan sekiz süvariye önün. 

dekilere işittirebilecek bir sesle bağırdı: 
- Haydi.. Hücum... Bu defa üçünü 

de yakaladık.. 
Bizim kahramanlar atlarını mahmuz

ladılar .. Fakat üçü birden aynı istikame
ti tutacakları yerde biri öne atılırken, 
biri sağa, d;ğeri de sola açılmışlardı .. 

Mül3.zim Şadöfonun emri ile askerler
den üçü Foribolun peslne koyuldu. tl"çü 
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Amerikan büyük endüstrisinin müt- lsta.~b.~lda Dünkü 

tefiklere açılması demektir buyuk fırtına 
Senato'dan sonra konS?"ranın da kanunu kabul etmesi muhakkaktır 

Paris, 29 (A.A) - İngiltere ve Fran- vasına fevkalade yarıyacaktır. bütün bunlan anlamıştır. Ayan meclisi- dan kabul edilen bitaraflık kanunu pro-
sada ve hatta bitaraf memleketlerde Populaire gazetesi de şöyle yazıyor : nin son kararı bunu ispat eder. Bu ka- esinjin esas maddeleri şunlardır : 
ambargonun kaldırılması kanununun - Birleşik Amerika devletinin teşkil rarın en büyük kıymeti de işte burada- 1 - Proje, muhariplere peşin para ile 
Amerika ayan meclisince kabul edilece- ettiği muazzam cephanelik hukukan ve dır.. •ilah satılmasına müsaade etmektedir. 
ğinden hiç kimse şüphe etmiyordu. Ame- filen Fransa ve İngiltereye açılacaktır.. Nevyork. 29 (Ö.R) - Amerika gaze- 2 - Proje, Amerika vapurlariyle her 
rikanın müdafaa etmekte olduğu hürri- Almanyaya da hukukan açık buluna- telerinin neşriyatına göre senato tarafın- hangi tarafa silah naklini meuetmekte
yete riayet edilmesi davasına göstere- caksa da filen kapalı kalacaktır. Mütte- dan kabul edilmiş olan ambargonun rel'i dir .. 
geldiği manevi müzaherete bu kerre fik devletlerin gerisinde muazzam bir kanununu kongre ancak küçük bir 3 - Proje, bazı müstesna haller ha· 
ınaddi müzahereti de inzimam etmiştir .. besleme kaynağ_ı teessüs ediyor demek- ekseriyetle kabul edecektir. ricinde muharip memleketlere Amerilm 

Petit Parisien gazetesi Pittman ka- tir. Bu maddi müzaheretin kıymetini Bununla beraber bu kabulün muhak- vapurlariyle erzak ve yolcu naklini me
nununun kabul edilmesinin dehşetli bir arttıran şudur ki, Amerika reisicümhu- kak olduğu ve en ufak bir şüpheye bi- netınektedir. 
akis yapacağını kaydediyor ve diyor ki : ru Ruzveltin son mesajında bcl3gatle le mahal bırakmadığı da ayrıca işaret 4 - Muhariplere gönderilecek mal-

- İngiltere ve Fransa ambargonun ifade ettiği sempati ve duygulara makes olunmaktadır. zemenin gönderileceği memleket hükü-
kaldırılmasını kendilerine Amerika en- olmaktadır. İngilterede olduğu gibi Nevyork, 29 (Ö.R) - Ambargonun metine aidiyeti tahakkuk etmedik~-e 
düstrisinin bitmez tükenmez kaynakla- Amerikada da vaziyeti Hitler değiştir- ref'i münasebetiyle Am<>rika gazeteleri- sevkini menetmektedir. Üçüncü madde
rının açılması yolundaki kat't karar hu- miştir. Bohemyanın istil3sını Polonyaya nin neşriyatı devam etmektedir .. Gaze- de zikredilen istisnalar bu maddeye de 
susunda mutlak bir vait olarak karşılar- tecavüz takip etmiştir. Harp öyle şartlar !eler ambargonun kaldırılmasını de- şamildir. 
lar .. Bitaraf memleketlerde manevt te- altında patlamıştır ki İngiltere ve Fran- mokratik devletlere bir yardım telakki 5 - Proje, muharip memleketler ta
raziyi müttefiklerin haklı davası tarafı- saya en ufak bir mesuliyet hissesi bile ctınekle beraber bunun ayni zamanda rafından Birleşik Amerikaya esham ih· 
na eğmiştir. Ambargonun kaldırılması düşmez ... İşte Amerika efkarı umumiye- birleşik cümhuriyetlerin de müdafaası- racını da yasak etınektedir .. 
'.Almanyada Fransız - İngiliz - Türk n.~- si Hitlerin dünya yüzünden bazı fikir- nı istihdaf ettiğini yazmakta ve şayet Londra, 28 (A.A) - Amerika Ayanı
ahedesinin akdinden de daha acı bır !erini kaldırmak istediğini idrak eyle- Amerikanın harbe girmesi bir zaı·ııret nın silah ambargosunu kaldıran kararı 
tesir yapJTUŞtır. Harbin başından beri miştir .. Bu fikirlerin adı hürriyet ve is- ve emrivaki olursa bu zaruretin hiç bir üzerine İngiliz efkarıumumiyesinde hu
vukubulan siyasi M.diselerin en mühim- tikliil ve emniyettir. Bu fikirlerin diğer zaman bu ambargo meselesinden doğını- sule gelen derin memnuniyet bu sabah
midir .. Bir meydan muharebesinin kaza- bir adı da verilen söze iman ve insanlı- yacağını da ayrıca is!lret etınektedirler.. ki gazetelerde büyük başlıklarla teba
nılmasına muadildir. Müttefiklerin da- ğa hürmettir. Amerika efkarıumumiyesi Vaşington. 28 (A.A) - Ayan tarafın- rüz ettirilmektedir. 

Macaristan tahtına Habsburg 
hanedanı getirilmek isteniyor 

Avusturya ... Çekoslovakya 
Çekoslovak milli bayramı 

Federal hükümeti fikri 
münasebetile hadiseler 

Paris 29 (ö.R) - Fransaya iltica eden 
sabık Avusturya hükümet adamların
dan bir komite teşkil edilmiştir. Bu ko
mitenin gayesi Habisburg hanedanının 
Macaristan tahtına tekrar getirilmesi ve 
Avusturya, Çekoslovakya ile federal bir 
bükümet kurulması için çalışmaktır. 
Ayrıca Fransada Avusturyalılar tara
fından bir lejyon da teşkil edilecektir. 

Bu haberi veren Sundey di Spaç şunu 
da il&ve etmektedir: 

Bu komitenin Macar!standa, Avustur
vada, Çekoslovakyada kuvvetli rabıtala
" ve buralardan görmekte olduğu yar
dımları vardır. 

Faris 29 (ö.R) - Fransanın Mo şeh
rinde bir Fransız - Leh tezahürü olmuş 
~e bu tezahür esnasında hariciye neza
reti erk3nından Fransis dö Tesanın bir 

nutkuna cevay veren Leh başvekili ge
neral Sigorski «Hitler yeni kurmak iste
diği Leh devletinin başına geçirmek için 
bütün Polonyada tek bir «hain> bulama
mıştır• demiştir. 

Paris 29 (ö.R) - lsviçreden alınan 
haberlere göre Çekoslovak devletinin 
kuruluş yıldönümü münasebetiyle Prag
da ve Çekyanın bir çok yerlerinde nü
mayişler yapılmış ve: 

- Yaşasın Beneş .. Yaşasın Çekoslo
vak Cümhuriyetl.. 

Diye bağıranlar olmuştur. Gestapo bu 
nümayişlere mani olmak istemiş ve bu 
yüzden kanlar dökülmüş, müsademeler 
olmuştur. Bir çok tevkifat yapılmış
tır. 

Londra 29 (ö.R) - Ilk Çekoslovak 

Cümhurreisinin oğlu ve sabık Londra 
sefiri Jan Mazarik Çekoslovakyanın yıl
dönümü münasebetiyle Londrada bir 
nutuk söyliyerek, bizim yeg~ne istedi
ğimiz şey hür bir Avrupa içinde hür bir 
Çekoslovakyadır, bunun için de bütün 
dünyada dağınık bir halde bulunan Çe
koslovakların Fransada toplanarak har
bı umumide yaptığımız gibi kuvvetli bir 
lejyon teşkil etmeleri ve müttefiklerin 
yanlarında saf tutarak savaı;maları için 
bize yine müttefiklerin yardımlarını is
temekteyiz> demiştir. 

Paris 29 (ö.R) - Londradan bildiri
liyor: 

Çekoslovakya hükümetinin yıldönümü 
münasebetiyle yapılan bir toplantıda B. 
Beneş ittifakla bütün dünya Çekoslo
vaklarının şefi intihap edilmiştir. 

Taarruz nereden olacak? 
Almanların Sar' daki hareketleri asıl 
maksatlarıııı saklamak için midir? 

Londra 29 (A.A) - Royter ajansının 
askeri muhabiri, Almanların Sar mınta
kasında bir taarruzda bulunacakları mü
taleasını ileri sürüyor ve diyor ki: 

Bütün alametler Almanların lsviçre
den Hollandaya kadar hudud boyunca 
mühim tahşidatta bulunduklarını göste
riyor. Almanların taarruz etmeleri muh
temel müteaddid noktalar hakkında bir 
takım faraziyeler mevcuttur. Fakat bu 

hususta en kat'! işaret Fransız harp teb
liğleridir. Filhakika Fransız erkanıhar
biyesinin bir haftadanberi neşrettiği teb
l!ğler münhasıran Sar mıntakasından 

bahsetmektedir. Binaenaleyh bu cihette 
bulunan bitaraf memleketlerin üzerine 
meşum bir gölge çekmcktadir. Eğer Al
manlar Fransız cephesinin diğer nokta
larına taarruz ediyorlarsa bu ıısıl hedef-

!erini gizlemeğe matuftur. Almanların 
tayyarelerden paraşütlerle lngiltereye 
asker indirmeleri ihtimaline gelince bu 
gayri varittir. Vakıa bundan iki sene ev
vel Sovyetler Kief civarında bütün bir 
livayı silaJı ve mühimmatlariylc tayya
relerden paraşütlerle indirmişlerse de 
bu kıtaat toplanıp mücadeleye hazır ola
bilecek bir vaziyete gelmek için aradan 
bir çok saatler geçmiştir. 

Müttefik tayyareler 
Şimdiye kadar Alman şehirleri üze

tek bomba bile atmadılar ... 
rıne 

Fakat Almanlar Fransız ve lngiliz şeh;rlerine bom
balı tecavüzde bulunurlarsa mukabele müthiş olacak 

Londra 29 (ö.R) - Paristen bildirili
yor: Neşredilen bir istatistiğe göre har
bın başlangıcından 20 Ilkteşrine kad11r 
Fransız tayyareleri 250 gündüz ve 70 
gece uçuşu yapmışlardır. Yine bu tarih 
içinde Fransızlar 8 ve Almanlar 24 tay
yare kaybetmişlerdir. Fransız fabrika
larının tayyare imalatı mütemadiyen ar
tıyor. Elyevm 300 bin işçi tayyare fab-

Fabrikalar 

rikalarında çalışmaktadır. 
Ingiliz radyo istasyonlarının cephe 

muhabiri de şunu bildiriyor: Şimdiye 

kadar lngiilz ve Fransız tayyareleri Al
manya üzerindeki uçuşlarında tek bir 
bomba bile atınamışlardır. Hatta lngiliz 
tayyareleri bu uçuşlarında beraberlerin
de bomba götürmemektedirler. Bunun 

Yunan vapurları 

sebebi de askeri mıntakaların bombardı
manı esnasında sivil halkın da kurban 
gitmesi ihtimalidir. Fakat şayed Alman 
tayyareleri lng\ltere ve Fransaya karşı 
bir bomardıman hücumu yaparlar ve 
sivil halk arasında ölüme sebep olurlar
sa lngiltere ve Fransanın hava kuvvet
leri müthiş mukabelede bulunacaklar
dır. 

Gıda maddeleri 
Kardii ve Rotterdama Vzerinde yeni 

Tebliğler 
FRAN-S-IZ-TE_B_L~101: 
Paris, 29 (Ö.R) - Bu sabahki Fran

sız tebliği : Dün gece Ren ile Mozel ara
sında yalruz keşif kollarının müsademe
leri olmuştur. 

ALMAN rEBL10t : 
Berlin, 29 (Ö.R) - Alman resın! teb

liği : Mozel nehrinden Palantina orma
nına kadar şayanı kayıt hiç bir hareket 
olmamıştır. Yalnız V and ormanında bir 
Fransız taarruzu püskürtülmiistür. 

11 ile 25 ilkteşrin arasındaki o:t dört 
'.!ilnlük müddet içinde Almanlar 109372 
tonilato hacminde 22 gemi batnmışlar
dır .. 

Bu yirmi ilti vapm ile h:ırLin bidaye
tinden beri batırılan gPmilerin tonilato
su 475 bini bulmuştur. 

-*-
Fransa 

100.000 kişiyi 
terhis etti 

Paris 29 (Ö.R) - Son zamanlarda 
başlıyan Fransız ordusunda gerek ihti
yar ve gerek çok çocuklu sınıfların ter
hisi devam etınektedir. Şimdiye kadar 
yüz bin kişi ocaklarına dönmüşlerdir. 
Buna mukabil lngilterede taze ve genç 
kuvvetler Fransaya gelmiştir ve her gün 
binlerce asker Manş denizini geçmekte
dir. Maamafih terhis edilenler ilk i13n
da cephedeki vazifeleri başlarına koşa
caklardır. 

Leh demiryolları 
Bir seneden evvel 
faaliyete geçirilemi· 
yeceği anlaşaidı-

Paris, 29 (Ö.R) - Alman teknisyen
!erinden mürekkep olup işgal altında 
bulunan Leh demiryollarını tetkik va
zifesi ile mükellef olan bir komisyon bu
ı•adaki şimendifer hatlarının bir sene
den evvel faaliyet haline konamıyacağı 
hakkında raporunu Alman makamlarına 
vermiştir. 

-*Yunan krah 
BlR NUTUK SOYLEDt 
Atina 29 (ö.R) - Kral Jorj, tayyare 

zabitlerine diplomalarını verirken bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutukta Yunan 
ordusunun Yunan kara, hava ve deniz
lerini son neferine kadar müdafaa ede
ceğine emin bulunduğunu söylemiştir. 

--t?-

Ribbentrop 
Makedonya ve Dobriçe 
komitecileri 
ile görü$tii... 
Paris 29 (Ö.R) - Havasın Berlinden 

aldığı habere nazaran Alman hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop Dobrice ve Ma
kedonya komitecilerinin mümessillerini 
kabu1 etmiş ve bunlarla uzun boylu gC>
rüşmüştür. 

Berlin diplomatik mahfilleri bu görüş
meye husus! bir ehemmiyet vermekte
dirler. 

Polon yada 
Alman müsadere 
usulleri ... 

Almanyada devletleş· 
tirilecek mi? 
Paris, 29 (Ö.R) - Bir Hollanda gaze

tesinin Berlinden aldığı habere göre Al
man iktısat nezareti küçük ve orta fab

·lctle,tirilme,ini kararlaştır-

uğramıyacaklar... tahdidat yapılacak 
Atina 29 (Ö.R) - Yunan hükümeti p · 29 (ÖR) y 

Yunan vapurlarının bundan sonra Kar- arıs, · - arın Almanyanın 
dif ve Roterdam limanlarına uğramama- milli tasarruf ve iktısat günüdür.. Bu 
!arı hakkında emir vermiştir. Yunan va- münasebetle gıda maddeleri üzerine ye
purları hamulelerini bir Portekiz lima- ni tahditler vazolunacak ve yeni enıir-

..... .._ , ., \ .. 

Londra 29 (A.A) - Alman radyosu
nun bildirdiğine göre Alman yüksek ku
manda heyeti işgal edilen Polonya ara
zisinde tatbik edilecek müsadere usul
leri hakkında bir kararname neşretmiş
tir. Bu hu<ı»ta fazla tafsilat alınamaır"'
hr 

Bir çok evlerin damları 
uçtu camları kırıldı 

Limanda da bir çok kazalar oldu 
İstanbul, 29 Telefonla) - Bugün öğ- zayiat yapmış, bazı kulubelerle evlerin 

leye doğru şiddetli bir lodos fırtınası şe- çatıları uçmuştur. 
hirde ve bilhassa limanda oldukça tahri- Fırtına yüzünden bir çok evlerin de 
bat yapmıştır. Resmi geçit esnasında camları kırılmıştır. 
Bayezitteki tentelerden biri ahşap kısmı Fırtınanın en şiddetli zamanı 12 ile 
ile beraber uçmuştur. 13 arasında olmuştur. Biraz da yağınur 

Bir zayiata sebebiyet vermemiştir. Li- yağıruştır. . . 
manda bir yelkenli kayık, bir tenezzüh Fırtına. esnasında geçıt resmı yapıl· 

r· .. 'ki k makta ıdL. 
ıno oru 1 • otra parçalanmıştır .. Nü- Fırtınaya rağmen halk neşesini kay. 
fusça zayıat yoktur. Fırtına bilhassa Sa- betmemiş ve geç vakitlere kadar sokak· 
malya, Kumkapı, Yenikapı havalisinde !ardan ayrılma:nı.ştır. 

Ebedi Şefin manevi 
huzurunda tazim 

An~a;a 29 (A.t?) - Bugü~ saat 11 de Cümhuriyet Halk partisi 
umumı ıdare heyetı azaları partı genel sekreteri Dr. A. F. Tüzerin re
isliğinde, Cümhuriyetin banisi Ebedi Şef Büyük Atatürk'ün muvak• 
kat kabrini ziyaretle onun yüksek manevi huzurunda tazimle eğilmi§ 
ve parti adına büyük bir buket koymuşlardır. 

Tallin' de komünistler tarafından 
karışıklıklar çıkarıldı 

Londra 29 (Ö.R) -Tallinden bildiriliyor: Burada komünistler ta· 
rafından karışıklıklar çıkarılmıştır. Hükümet on beş komünisti tevkif 
etmiştir. Komünistler, himaye talebi için Sovyet askeri makamlarına 
baş vurmuşlarsa da bu makamlar Sovyet Rusyada Ja bu gibi tahrikçi· 
!erin kanuni muamele gördüklerini söylemek suretile bu talepleri ka· 
bul etmemişlerdir. 

Hitler ve Mussolini te-
lef onla görüştüler 

Paris 29 (Ö.R) - Havas ajansı Berlinden bildiriyor: 
Haftalardanberi Mussolini ile doğrudan doğruy:ı görüşmemiş olan 

I:'itler dün Düçe ile uzun bir telefon görüşmesi yapmıştır. Siyasi mah· 
fıller bu görüşmeye büyük bir ehemmiyet vermektedirler. 

Lord Halifaks'ın nutkunu Alman 
Ajansı nasıl tefsir ediyor? 

Roma 29 (ö.R) - D.N.B. ajansı Lord Halifaks, Lordlar kamara• 
sında bir gün evvel hariciye müsteşarı B. Butler tarafından avam ka· 
ma~asınd~ yapılmış olan beyanatı teyid etmiştir. Bu beyanatta Butler 
ln!!ıltere~ın Pol.?nya~ ~ncak bir Alman taarruzuna karşı garanti et· 
~ış oldugunu ~oylemışt~. Bu beyanat, D.N.B. ajansına göre lngiltere
mn Rusyayı hıddetlendırmek istememesine atfolunmaktadu. 

Alman ajansı ayrıca şunu ilave ediyor: 
Polonyanm yarısından fazlasını alan Rusyaya karşı lngiltere sesini 

çıkarmıyar, halbuki sadece bir Koridor ve bir Danzing meselesi için 
Avrupayı harba sürükliyor. 

City of Flint hadisesi 
bir türlü kapanmadı 

Vaşington 29 (ö.R) - Amerika hariciye nezaretince matbuata 
bildirildiğine göre Amerika hükümeti Rusyanın City of Flint hadisesi 
münasebetile Amerikaya verdiği cevabı kafi ve kanaat verici bulma
maktadır. 

Madam ki Rusya bitaraf bir devlettir. Bitaraf bir devletin talebine 
karşı beynelmilel hukuk dairesinde hareket etmesi lilzım gelecektir. 
Bu hareket de City of Flint vapurunu Amerikan mürettebata teslim 
e~ip serbest bıra~aktı. Halbu ki muhtelif yerlerde ngelen haberlere 
gore Ruslar gemının makine tamiratından sonra onu tekrar Alman 
mürettebatına teslim etmişler ve bu suretle hareketine müsaade et· 
mişlerdir. 

Yine Amerika hariciye nazırı bu mesele hakkında gerek Moskova 
ve gerek Berlinden alınan haberlerin birbirini tutmadığını ve bu esrarlı 
vaziyetin henüz tenevvür edilemediğini de bildirmektedir. 

Moskovada Potemkinin Amerika sefirine verdiği teminata nazaran 
vapur ayın 28 inde Mormansktan hareket etmiştir. 

Berlinden verilen izahata göre ise vapur hala Mormansktadır. En 
son haber, Tas ajansının verdiği haberdir. O da vapurun ayın 28 inde 
Mormansktan hareket ettiğini bildirmektedir. 

Donanma günü münasebetiyle 
gönderdiği mesaj B. Ruzveltin 

Nevyork 28 (A.A) - Donanma günü münasebetile reisicümhur 
Ruzvelt bahriye nazırına gönderdiği bir mektupla diyor ki: 
D~n~ teslihatı devam etmelidir. Amerika bütün bir silahlı alem il<1 

çevrıl1:'1ış bulunuyor. Milli müdafaasını kuvvetlendirmelidir. Birleşik 
~~~rıka devletleri dünya ile sulh içinde yaşıyor. Ve doğru ve şerefli 
bulun vasıtalarla sulhu muhafaza etmek azmindedir. 

1922 denbe~i ilk defadır ki halka donanma gününde harp gemiler! 
ve tezgahlar zıyaret ettirilmiştir. 
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16 nCi .. 'Yıı baYf8'ini'~~"Yüidun M.Mher·m,.iira· 
fında üstün ir heyecanla kutlandı 
Çelik ordumuzun geçit resmi göğüs-Türk Ordusu ve Gen~Iigl 
lerimizi gurur ve en .. niyetle kabarttı nıııt Şefin huzurlarında 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
]erini bildiriyorlar. 

Bu seneki bayramda bir mana, başka 
bir coşkunluk, başka bir heyecan var. 
Görüp, hissedip, anlayıp ve kavrayıp co
şan bir hız var bu bayramda ... 

Görüyoruz ... 
Avruparun yakın köşelerinde insanlar 

boğuşuyor, siperler kazılıyor, milletler, 
hakimiyetler ortadan kalkıyor. Hudut
lar haritadan siliniyor. 

TORK milleti bunları büyük bir te
yakkuzla takip ediyor. Sulh içinde yaşa
mak için harbe hazırlanıyor ve hu saye
de sulh, süldln ve refah içinde yaşıyor. 

Işte halkımızı coşturan sebep te bu
dur. 

Neden bilmem ... Dün sabah şafakla 
birlikte sokaklara dökülen insan yığın
ları, co,mak için, gururlanmak jçin, al· 
kışlamak için hep orduyu arıyorlardı. 
Bir dakika evvel Cümhuriyet meyda
nında geçid resminin başlamasına inti
zar ediyorlardı. Sabırsızlık gösteriyor
lardı. 

Saat sekiz buçuk... Vilayet konağın
da, valinin makamında resmi ziyaretler 
kabul ediliyor. Kabul resmi büyük bir 
intizam içinde devam ediyor. Bütün res
mi daireler müdürleri, adliye erkanı, 
belediye reisi ve belediye azaları, dev
let teşekkülleri mümessilleri, muhtelif 
cemiyetler mümessil, reis ve müdürleri 
matbuat mümessilleri valiyi makamın
da ziyaretle tebriklerini bildiriyorlardı. 

Salonda hazırlanan zengin büfede izaz 
edilen misafirleri, hep günün heyecanın
dan bahsediyorlar. 

Geçid resminde vali ve komutanlar 
la da konuştu. Sonra muntazam halk milletine bıraktığı cCümhuriyeb in on 
kütleleri önünde cPartili• olmanın bü- altıncı yıldönümü hepinize kutlu olsun 
yük manasını anlattı. Teftiş tam bir saat aziz yurdda.şlar!. .. 
devam etti. Atatürkün kurduğu, Milli Şefimiz 

MERAS1M 
Cümhuriyet meydanında cemiyetle

rin getirdikleri yüzlerce çelenk Atatürk 
heykeline konuldu. Bu sırada askeri 
bandonun çaldığı istiklal marşı derin bir 
saygı içinde dinlendi. 

PARTİ REtStNtN NUTKU 
Cüınhuriyet halk partisi Izmir vilayet 

idare heyeti reisi B. Atıf Inan, on bin-

Cümhurreisimiz Ismet Inönünün baş ol
duğu Cümburiyet halk partisine daya
nan milli iradenin tayin ettiği istikamet
te, milletler arası münasebetlerini teyak
kuzla ve basiretle takip eden hüküme
timizin şuurlu ve temkinli iradesiyle 
Cümhuriyetin on altıncı yıldönümi.ine 
emin şartlar içinde, kuvvetli, kudretli, 
bir durumla girmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, 

Bugünkü vaziyetimizi, büyük milleti
mizin birbirine eklenmiş fedakarlıkla
riyle, biri diğerinden üstün kahraman
lıklarla elde ettik. 

Milli vicdanımıza tekaddüm eden ka
ranlık yıllarda şerefli varlığımıza mu
sallat olmak istidadını gösteren zillet ve 
meskeneti, asil bünyemizde mevcud ya
şama gücünün feyizli kaynağından kuv
vet almakla bertaraf ettik. 

Bugünkü müstakil ve itibarlı devleti, 
şerefli yaşamak için maddi varlığımızı 
yok etmeğe riza göstermekle, fakat ma
nevi varlığımızdan bir zerre fedaya ta
hammül etmemekle koruduk. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - onu selfunlıyarak geçtiler.. zahürat çok canlı idi, bunları jandarmı. 
Bu nutuk alkış tufanı ile karşılandı.. Sonra bembeyaz çizgi halinde Türk- takip etti. 

Dakikalarca •Varol> •Sağol!• sesleri kuşu gedikli yuvasının mensuplarının Daha sonra süvarilerimizin nal sesLı, 
işitildi.. geçtiği görüldü.. ri işitildi .. Süvarilerimiz bütiin zafer sa< 

Büyük reisicüınhurumuzun hitabesini Bunu parti teşkilatlarının geçişi takip halarında büyük kahı·amanlıklar göste
müteald!:' ~.eçit .resmi .başladı .. Geçit ala- etti, yine bu sırada Türkkuşu planörle- ren şanlı sancaklariyle geçiyorlardı. 
nın~a buyük bır faaliyet vardı. Memle- rinin gösterişleri devam ediyordu. Sahra topçu alayının kızgın bir alev 
ketın her tar:ıfından ~el.en ve g:Oçlik or- Nihayet ordunun geçit resmi başladı.. halinde geçidi 9,5 luk topların, dafi top< 
d.usunu teşkil eden ızcil~r Etlik tepele- En başta Harbiye alayı geliyordu .. Ge- !arın kamyonları ve projektörleriyle va 
rı altından yav~~ .yavaş ilerlıyor~'.""dı. .. neral Kemal Gökçe ve erkanıharbiyesi nihayet motörlü !ataların, gaz maskeli 

Tayyareler butün sahayı motor gu- · · üınh" 1 ö ·· d k kimya taburunun geçidi modern Türk ültül · lik k ti h lı reısıc ur ocası nun en geçere 
r .. .. ~rı ç~ . ana arının eyecan milli Şefi selamladıktan sonra yarının ordusunun büyük ve yenilmez kudreti-
go~uşlerı ~e :.abl~ş~dır. d fil zabit ordusu çelik adımlarla ilerlediler .. ni gösteriyordu .. Bütün kıtalar Milli Şe-

zaman a . ır. ınnı P e en o- Bunları muhafız alayı takip etti, fakül- fi selamlıyarak geçtiler. 
1~ '1,.k ;eybe~ır manzar~ teşkilKede-f te taburu, yüksek tahsil gençliği askeri Gece çok muhteşem bir fener alayı 
re bn arba ud antanı sar 

1 
aı:····b. be.şi.' teçhizatlı bir tabur halinde geçerken te- yapıldı .. · 

avcı, om ar ıman yyare erı ır ırı~ ---------------~ 
ni takip ediyorlardı. Onların bu geçişi
ni vatan müdafaasına ait büyük itminan 
ile seyreden halk genı;lik ordusunu ay
ni heyecanın tesiri altında selfunlıyordu. 

İzciler en önde muzikacılar, trampet
ler Türk bayrağı olduğu halde takım 
takım geçmekte idiler. l!könce izci genç 
kızlar geçtiler. 

Bunu kız lisesi takip etti .. Sonra izci
lerin birinci taburu önde Kabataş lisesi 
olduğu halde, ikinci tabur önde Boğa•i
çi lisesi olduğu halde üçüncü tabur en 
bnde Haydarpaşa lisesi olduğu halde 
dördüncü tabur önde Ankara erkek li
sesi olduğu halde tam üç bin izci çok 
heybetli adımlarla gözlerini Milli Şefe 
çevirerek kalplerinin bütün sevgisi ile 

Istanbulda bayram çok 
heyecanlı geçti 

Istanbul 29 (Hususi) - Cümhuriyetin 16 ıncı yıldönümünil şeh
rimiz çok muhteşem bir şekilde kutladı. Yüzlerce tak kurulmuştu. Her 
taraf fevkalade bir şekilde donanmıştı. Dün öğleden sonra başlıyan 
bayram sevinci gece yarısına kadar devam ettikten sonra bu sabah 
en büyük hızını buldu. Bugün öğleyin Beyazıtta yapılan büyük geçid 
resmi, havanın fırtınalı olmasına rağmen çok mükemmel oldu ve hallc 
kahraman orduyu yakından görmek ve alkışlamak fırsatım buldu. 

ANKARA 
Milletimizi refah ve üstünlük yolunda 

her yıl biraz daha yücelten cümhuriy..
timizin on altıncı yıldönümüne emniye~ 


