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Nevyork sergisi 
1940 senesinde de açık 

kalacaktır 
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Her siln sa._hlan lzmirde çıkar Siyui sasetedir. Telefon No. 2718 (NUahuı lier yerde 1 kuruttm) 
'-------------------~---------------------' 

lngiltere ve Fransa Hükftmetleri, Dün 
Almanyaya Resmen Harp ilan Ettiler. 
ingııız ve-Fransız oonanmaıa-rı ·Harekete· .. 
Gelerek Alm n Sahillerini Abluka Ettiler. 
lngullz harp gemöBerı Bremen vapurunu esir Dıdalar 

Dünya Harbi ltalya, Japonya, Macaristan, Bulgaristan ve 
Dünya harbi artık y ) b•t f k ) kJ 
bütün fecaatı VP. bü. ugos avya ) ara a aca ar 
tün dehşeti ilebk ~anmzvelngilizordularınınbusabah~iihi~ hareke~ 1 ,.ı_n_g_i-lt_e_r~-k-r_a_l_ın_ı_n~m-e~s-~-·ı·~ 

hakikattır leri bekleniyor. Polonyada şiddetli muharebeler oluyor 
• ''Galip gelmezsek, dün Hamcli Nbhet ÇANÇAR 

Tarih tahiddir inailtere ile Fran- L h d l 
;.:.~·~.:-in~~::~= e or u arı 
ii her feclakirbiı ,.apmaktan çekin· 
IDeClller, Son dekDceFa lraclar, hatta 
eon •ldlraclan ..... hile hu dtm,.a 
laoiaalatma ... a mani olmaya çalıt
blar. Artık - afak bir itiraA hile ta 
ı...._w etmiyecek INr aGntte ahit 

beş kasaba ıs- ya ve insaniyet için fe 
tirdada muvaffak oldular liket olacakhr,, 

=: :7=:::!=~ t.i- BiT Alman tebfiKme 
Almanyanm m•k.-th claakıt 1111 o- L h J 

1aa t.ir .. yi iatih..ı etmek c1eın. .. e o r usu 
.. haıana oı..sa ollUD kOIDfulannı 
lairer birer avlayarak evveli bütün 
nıerkezi ATIUpa ve onu takiben tle 
bütiin dünya üzerinde Alman hel'e
lllonyaımı teıia etmek, her tarafta 
AJman JUmrutunu hikim kılmaktır. 
Eier böyle olma .. ydı cf&l'llarım• 
dediii ıeyleri busünkü mazlUınu o
lan Polonyaya zamanmda bildirir, 
ona bu tartları münakata, müza .... 
re etmek imkanını verirdi. Halbuki 
bu tartlar Polonyaya ve hatta oua 
nıüttef iklerine hiç bir zaman bildir
reketlere ve tecavüze hatladıktan 
IOnra Alman efkin umumiye.ini n . 

oaunla birlikte kabil1e dünya efkirı 
uınumiyeaini aldatmak icin uydurul
llluftur. 

1870 ele Biımark Franaa ile mutla
ka laup etmek iatediji zaman tarih· 
te nıethur olan Ema telpaflDI tahrif 
ebnİf ve maluadma bu ıuretle vaaıl 
obnuttu. Şaneölye Hitler de onu tak. 
licl etmek iıtecli. Fakat çevirmek ia

tecliji mpevra pek becerikaizce ter
tip eclllcliii için hakikat kolayca an• 
•-..ıda. 

Artlı her teY seçmittir. Banclan 
IOnra plmz ailihlar konutacak ve 
~aım. ..Pl7onlarca in•nm madem 

tiain botuma abldıiı bir dakikada 

67 
...... 8, Gitlin)la 
muhasara edilmiştir 

Ulllllllll llUlllllllll llllllllllllllllllll llllllll lllllt 

Hitler 
Rus hey'et~ni ka. 

bui etti 

Rus sefiri cephede ha· 
rekatı takip edecekmi~ · 

Berlin, 3 (Radyo) - B. Hitler, 
bugün yeni Rusya sefiri ile Sovyet 
askeri heyeti reisini beraberce kabul 
ederek konuşmuştur. 

Berlin, 3 (Radyo) - Sovyet Rus
yanın Berlin sefaretine tayin edilen 
general sefir, Alman cepheıi üze -
rinden yeni harp harekatını takip et
mek emrini almıştır. 

Berlin, 3 (Radyo) - Hitler, bu
Jiİn Rus. sefirini ~abul etmiş ve iti
matnamesini almıştır. 

rabn mesajı, logiliz milleti 
de fevk:ılade bir tesir yapmıştır 

tbn: 
Busün, ikinci defa olarak harlle 

siriyoruz. Biz, busünldl clüpnaa'la• 
nnuza mevcud ihtiliflarm ..... 
ve kan dökiilmekaizin halimi .ıa· 
atle teklif ettı'k. Fakat lriitiba PY• 
retlerimiz aemereaiz kaldL Bls t.r 
prenıibi milclafaa ediyoruz. Galip 
selmezMk, bütün cliinya ve ....._ 
yet için felaket olacaktır. DlltmM
larumz hür ve mGatakll ya .. mak 
iıtiyen bir devlete tecaviiz etmifler
clir. Bunlarm iatinaclsiblan,....... 
tldclet, tahakldlm ve tarihte sllrdll
iiimüz eaaretten ibarettir. Bunlar 
l'alebe çalaraa, insiltere ve İmpar&• 
torluk da tehlikede kalacakt1r. Va-
tanınuz ve bizim için makaddeı o

Londra, 3 (Radyo) - lnsiltere lan idealimiz numna harp .. .._ 
kralı büyük Britanya imparatoru ruz. Metin ve miittehicl olmanım 

Altmcı jorj, bu alqam İngiliz mil- üterim. Zira ba harp, yalms cep
letine hitaben bir beyanname net· helercle kalmayacaktır. Vuilemls 
retmittir. Kral bu beyannameaincle çetindir. ihtimaldir ki nazik dalıd
ezcümle clemittir ki: kalar seçirec:etiz. Fabl Aflahm 

- Tarihimiz için en mühim bir inayeti ile salip seleceilmlaclea • 
hicliae teıkil eden ilinı harp habe- min olmahamız. 
rini verirken, ıize eliyorum ki, her Allah bizi koruaun.ıt 
birinizin kapııına kadar gelerek Kralm me .. jı, İngiliz milleti lse-
aizlerle a)'l'l ayrı konuımak imkl· rinde fevkalade bir teıir yapm11 ~ 
nmı bulaa idim, tunları aöyliyecek· MVl'İ tezahüratiyle kartılan .......... 

~~111111111111~1111111111111111111111111111111111111111 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~::=. mllletlerin yekdlt•• c p H E L E R O 
!::~ıot~,.::.ıa~_:; Varşova'da · Paris-Londra Ber/i,,'de a 'P l dnını mütea iP 
~~~~~ d 
1.Q. hayat ve memat miicadeleıine a· Varşova, 8 (Radyo) -.-Radyo Var. Kanada harbe hazll' Berlin, 3 (Radyo) - Neşredilen kararını e J'lı•ştı•rme J.ı• 
blauttır ki italyanm bu nıübhem va• ~ovanın resmi tebliğine göre, dün ve Otava, 3 (Radyo) - Kanada kah- resmi bir tebliğe göre, Alman kuv- 5 Ui 
~ azun bir zaman muhafaza et· bu&'ilnkü hava muahrebelerinde Al- lo telgraflanna sansör vazedilmiştir. vetıeri VistUI nehrine doğru olan i- R 3 (R dyo) _ İtalyan mat- d D I d" . d" . d uu 

J • • • t "Ik "ükQ t ett•W• - t bı·-·~- ı 1 • ı . d d . oma, a a a a ıyenın un gece ıraı ett ... -.am. imkin verileceiini tahmin et. man tayyare erını? zayıa ı, ı ra: .µ • me neşr ıgı resmı e. .ıgue, er eyış erın e evam etmektedır - buatı, ilanı harp haberlerini yazdık- nutku da bilhassa tebarüz etti eL 
-.ıc hata olu kamlann çok fevkındedir. Aded katı denız, hav:ı ve kara kuvvetıerının ta- ler. Bu kuvvetlerle şarki Prusya üze- tt 1 ü il res ed' l r1'b a-. . . . .. .. . . . . tan sonra, a yanın cuma g n - t ır er. 

Bize selince taahhücllerine tama· olarak tesbıt edılememışse de, yuzu mamen harbe hazır ve ıngılterenin nnden sarkan d ğer kuvvetler hedef- . A • w. • • • k . . . . I 
llaİJ'le sadık olan Cumhuriyet hiika· geçtiği söylenmektedir. emrine amade olduğunu bildi~iştir. leri üzerinde birleşmek vaziyetine men. ılan ett~gı veçhıle ha~be_!ş~ır~ Faşıst gazetelerı, ?.~.lad\Yenın •. -.ti lriitün dünyaya hürmet telkin Bir kata .. iatirclad edildi Faıta aeferberlik yaklaımaktadırlar. etmıyerek bıtaraf kalacagını bıldır- talyanın sulh teşebbusu etrafındaki 
e4en bir ıiilriinet ve ._ıiretle vazl· Varşova, 3 (Radyo) - Tebliğ: Rahat, 3 (Radyo) - Umumt se- Alman kararslhmm tebliiiı mektedirler. sitayişkarane sözlerini ehemmiyetle 
tetln inkitaflDI beklemekte, mem• Hudud boyundaki Polonya kıta- ferberlik tamamlanmıştır. Berlin, 3 (Radyo) - Alman ka- Roma, 3 (Radyo) - Havas A • ifaret eylemektedirler. 
leket menfaatinin icap ettirdiii lrii- lan, ricate mecbur kalan Alman kı- Paris, 3 (Radyo) - İngiltere ve rargihı, harp hareketleri hakkında jansı bildiriyor: Gazeteler, Paristen aldıkları ha . 
tUaa tedbirleri zamanmcla almıt bu- taları hudµd gerisindeki Zabtiyi tah- Fransa hük6metleri, müşterek aldık- burun neırettiği bir teblitae. Al- Bütün gazeteler, Fransa ve İngil- berlerle seferberlikte Fransız halkı • 
~ ve almaktacbr. Eter icap liye etınjşlerdir. Kasaba, 14,22 de is- lan bir karan, Almanyaya, bitaraf man ordulannın bütün cephelerde terenin ilanı harp haberini iri puntu- nın sükun ve disiplininden memnu· 
........ hadi.eler bizi sakin, metin tirdad olunmuljtur. devletler vasıtasiyle resmen bildirmiş ilerlediklerini, ve Çenşufau kua,a- lu harflerle bildirmektedir. Po!onya niyetle bahsetmektedirler. 
"'-- aalmür bir halele vuifelerimisl Val'fOVada cloatluk niimayitleri )erdir. ıını işga.J ettikten sonra, Varta neh- ve Almanya harbinin vaziyeti de ltalyada heyecan 
, ....... a imade hulacakbr. Varşova, 3 (Radyo) - Fransa ve Bu kararda, Ruzveltin mesajına Tini geçtiklerini, Polonyalılar.uı:..mu- kaydolunmaktadır Roma, 3 (Radyo) -Havastan: 

ffaauli Ntbhet ÇANÇAR - Devamı 3 iinc:U aahifecle - -Devamı 3 ncü Saltifecle- - Devamı 3 nctı Sahifede - Gazeteler, Fransız parl8mentosun - DevNDJ 3 ncü Sahifecle -
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Amerika ef kô.rı umumiyesi lngilte
renin harekatını tasvip ediyor 

Liman doldu 
tlugünkü p!ogram 

1839 iL 111 ıt ... /130 VYI 
Kw. 

içinde 139 musevi bulu
nan bir vapur geldi 

T. A. Q. 19.74 iL 11191 K-../21 
JCw. 

1". A. P. 31.70 il. ...a Koa./2t 
Kw. 

H1rp lıaberi Amerikada heyecan uyandırmıştır. Bük
re in kanaatine göre harp bu hafta inkişaf gösterecektir 

TOltKIYE RADYO DIFOZTOR 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA ıtADYOSU 

Oile Defl'lyabı 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 

Vaşington, 3 (Radyo) - fngflte- metinin Polonyaya tecavüzü karşı- tikleri haberini alınca, derhal hari
re ve Fransanın Al manyaya harp ında Fransa ve ingilterenin taahhüt ciyc nazırı Hulü nezdine davet et -
ilin etmesi, Amerikada hes ıcanla terin' yerine getirdiği, yardıma koş- miş ve uzun müddet vaziyeti tetkik 
karşılanmıştır. tuğu :sözleri efkArı umumiyece ta-' eylem'ıtir. 

An3farta, Tırhan vapurlarının lstan· 
bula gitmelerine müsaade edilmedi 12.35 Türk müziği (Pi.) 

Radyolar Çemberlaynin nutkunu mamiyle tasvip edil.miıtir. Ruzvelt, bundan sonra orduya, 
13.00 Memlekte eaat ayarı, ajanı 

neşreder etmez, beyaz saray ve ha- Amerika rad.yoları, Daladiyenin de donanmaya ve hava kuvvetlerine bir L. d b / b. J n• 13.15-
ve meteoroloji haberleri. 

riciye nezaret'nin önünde mahşeri beyanatını beklemektedirler. emri yevmi neşrederek Avrupa har- ıman a u unan ecne ı vapur arı, rıreye 14.00 Müzik (Karıp pr06Jram.} 
bir kalabalık görülmüştür. Auupa havadislerini neşreden bini bildirmlştlt. d J f 

Halk, buralarda radyo neşriyatını gazetelerin ikinci, Uçüncil ve hattı al Romanyadaı gidecek Ve OTa an ngi iz donanması Alrt-m Dlfrifabı 
takibe koyulmuı, Londra, Paris, Var tıncı tabıları bile ellerde görülmek- BUkreş, s (Radyo) - ilanı harp himayesinde yola çıhac ki ardır 19.00 Ajana haberleri. 
oova ve Berllnin haberlerini heyecan tedir. haber· burada ehemmiyetle vı bU.. . 19 O~ M 
'le alAka ile dinlemeğe başlamıttır. Ruzveltin emirnameai: vük alaka ile karşılanmıştır. Dnn İngiliz bandıralı Herzion, va- etmışlerdi, fakat ikinci blr emir al- · .~k {ee~~onik pJiltlar~ 

B. Çemberlaynin. H tler ve naıyo- Londra 3 (Radyo) _ Amerika ~ Siyasi ve resmi mehafil harbin puriyle Köstenceden 189 Musevi gel- maları üzerine tekrar geri dönerek 19.30 Turk muzıgı {fasıl heyetı) 
Jal sosyalizm fle Almanyanın niyet- reis cumh

1

uru Ruzve t f t ltere ile bu hafta içinde büyük bi; lnkifaf mittir. Bu vapur, iki gün evvel Te- limanda demirlemişlerdir. Devlet de. 20· 1' KonUfma • 
leri etrafındaki izahı; Alman hUku- Fransanın Almanyay~ ilAnı harp et- göstereceği kanaatindedirler. kird~fı limanında idi. Köıtenceden nizyollannın Anafar_ta vapu- ı0 . .30 Memleket aaat yarı, .•ıans 

aldıgı Almanya, Polonya ve Macar ru, Perşembe gilnil lımanımızdan ve meteoroloji haberlerı 
tebaalı kadın, erkek ve çocuk 139 Mersin, Antalya ve İsleenderuna ha- 20.SO Türk muziği 

Mussolininin sulh tek if ıni Hitler Muıeviyi Fili!tlne götürmekte iken reket etmftti. Vapur, Antalya1a 60 OKuyanlar Mefharet S.ink 
son siyast vaziyet sebebiyle aldıtı mil uzakta bulundufu sırada feri Necmi Riza Ahııkan 
(!mir üzerine Tekirdağı limanında de- dönmesi için emir almış, dün İzmir Çalanlar Vecihe Daryal, Re-• t • hf f • ı k ) mirlemişti. Herzion vapuru, tekrar Jlmnnına gelmiştir. Bu vapurdaki pd Erer, C.vdet Koan )8 J a ) e arşı amış aldığı bir emirle Filfıtine doğru yo- Mersin ve Antalya. yolcuları, ?ün 1 -Ta~~uri Cemil Hü11yni 
luna devama başlam11, fakat yeniden akşam devlet demıeyolları trenıyle tarkl (ıonnek later glSzlc -

Bı11ksel, S (Radyo) -Belga ajan- man ordularının Polonya toprakla- lanarak iht lafın sulhen te8viye edil- bir emir amış, sabaha karşı İzmir '<arakuyu tarikiyle masrafları deniz- rim) 
aı, italya başvekili Mussolininin Hit- rındn bulundukları yerlerde tevak - me ini istemişse de, Bitler bunu is- limanına gelmiş. menderekdışında ·ollnn idaresi tarafından verilmek 2 - Asım bey hicaz tarkı 
lere yapmış olduğu son teklifte, Al- kuf etmelerini ve müzakereye bat- tihfafln karşılamııtır. demir}emı~ ır. Vapurdakf Mu1ıevil~ artiyle yerlerine gönderilmişlerdir. (her zahmı clicrıuza dev• 

Daladiyenin Fransız 
, ~ milletine verdiği mesai 

rin munta am pa aportlu oldukları Ve Tırhan vapuru da program daire- kAr aranılmaz.) A vustur a lya \"e vapurun yeni emir alacak olursa inde dün limanımıza gelmiştir. Sa- 3 - Türkü (yüril dilber yt. 
l"fllstine h:ıreket edeceği öğrenilmi~ t 13 te <levlet denizyolları umum rü) 

Alma~ya ile harp t'r. Zabıtaca karaya çıkmalarına nıa üdürlüğünden gelen bir emirde bu -4 - Halk türküıü (ince ça-
nj tedbirler ahnmıstır. ki vapurun derhal lstanbula hareket yır biçilir mi~) 

ha/inr/edir Tekirdağındnn kereste yüklü Mir- eri bildir'Imişse de fzmir mıntaka 5 - Tanburi Cemil kürdili 
Londra. 3 (Radyo) - Avustural- sam adlı İngiliz vapuru da dün l ma !man re· liğl, ticaret\ekaletinden al- hicazlcAr ı>eırevi 

' ~ Paıfs, 1 (Radyo) - Baınrekil Da- mız bu teşebbü e de cevap bile ver- ya başvekili M ndı' bı·r be~·anname nımıza gelmiş ve Köstenccden 'iikle 6 - Tanburi cemil kürdili 
w· J ığı emirle b ı vapurların hareketine h' k 

ladfye bu akıam Radyoda Fransız mek i temedi. Nasıl ki hil nün' etl e retm 1 ,.e Avu tur sanın A man- eliği atış koope • t'fleri b'rl'-·inp ku- 1<:a% ar tarkı (defi nalcı ey-
mJ 

mü aade etmemiştir. Tırhan ve Ana- I · ) 
lletine hitaben bir mesaj vermiştir. meşbu olan k'm elerin teşcbbil leri- va ile buründen itıbaren harp halin- tuluk kere teleri getirmiştir. erım 

Daladiye bu, mesajında diyor ki: ni de reddetti. de bulunduğunu ve imparatorluk fa- L'manımızda kömür bo altmak arta va putları, fevkalade kalabalık 7 - Lemi kUrdilihicazklr J Franm•lar, Almansa Polonyayı ortadan kal- milyasının mutlak surette gaI:p çıka- lan Akdağ, İkbal ve Tan vapurhırı lcu almışla,.dı. İstim O zerinde ha- şarkı (bir kendi gibi zalimi 
Bir eyl6lden beri müstakil yaşa- dırdıktan sonra, hegemonyasını dün- "Ağını ilan eylemiştir. aldıkları emir üzerine evvelki gilı. ekel çin j'eç vakite kadar bekle- ıevmit) 

:mık fatiyen Leh mflJ.eti Almanların yaya tanıttırmak istiyor. Biz hakkı o / • L J Jı ı · hamuleleri olan kömürleri bosaltma· iş, ha 'ket edememiılerdir. 8 - Lemi kürdilihicaz ıarkı 
müdafaa ed'yoruz. Müstak'l ve me- ~e ÇIHO a Ol)Q ısyon dan limanımızdan İstanbula hareket (sazın gibi ılnem dahi) teeavQzü altındadır. Şehirleri, kasa- Konyn vapuru da Menin hıttın-
deni bütün milletler bizimle beraber- kabin,,si 9 - Suphl Ziya kürdili hi-

b•lan ve köyleri yakılmaktadır. Leh d d . fan g"' rken aldığı em'r üzerine li- caz'·"'r -rkı (L-hrenizd• bı·r 
ir. Fransa her zaman me enıyet, s p o R IUl :ır- ca ~ '" 

ordull'1 Almanların tecavUzlerfne hürriyet ve miıafirperverleiğin ma- Brüksel, 3 (Radyo) - Başvekil manımıza uğr mndan doğruca lstan- gnl olsam) 
kahramanca mukavemet ediyor. Bu k 

1 
t B f d hü ·, t Piyerlo, buırün saraya ritmiş ve bir bula ge im· tir. 10 - Vaıil kürclilihic•zklr 

h.rbı·n mesulfyıtl Bitlere ve onun arrı o mu. ş u.r. u se er e. rrıs e kovalisyon kab'nesintn te•kll'ne im- D f . i 
Y iln Tırhan vapuriyle uan ziyaret saz ıemaıı 

hık" t' r 'd' B h b' H'tl ve rnedenı~ etı kurtarmak iç n çarpı- kan vermek için krala istif asım tak- 21 30 K (d k ti) "me ıne acı ır. u ar ı ı er A k J b J cin Kıbrıstan iki kişi gelmiştir. . onuşma o torun eaa 
Z~-.:ııı·. ıyoruz. Um eylemişt'r. P:yerlo, kralın kahi· n ara sta n u u 21 "'5 N Ji l*kl R 
,...,... Limanımızda bulunan Polonya 

21 
·.;

0 
et P a ar • · 

Fransa ve lnriltere, banıı kurtar- Biz harp istemedik. Bizi mecbur ne teşkili hakkındaki teklifini kabul • .J Müzik konuımaaı (Cevdet 
ma1' ioin bütün kuvvetleriyle çalıştı- ettiler. Fransa galip gelecekt'r. Bu ylemiş ve derhal muhtelif partller· 4. 3 yendı lıandıralı Levant vapuru ile birçok Memduh) 
ıar. Daha bu sabah ıon bir teoebbüa- hususta sureti katiyede emin olma- den olmak üzere daha beş nazırın ecnebf vapurları, akıam limanımız- 22.SO Milzik (~üçük orkestra ıef: 
tı bulunduk. Fakat Alman hilküme· lısınız. 'lavesiyle 18 nazırdan mürekkep ye- dan Yunan sulanna hareket ıtmft- Necip Aşkın) 
ti banfUl kurtanlması için yaptıiı- c Yapsın Fransa>. ni kabin eyi teşkil etmiş ve listesini Fuar kupasın 1 An- terdir. Oradan İngiliz •emil•ri hlma- 1 - Aloia Viyananm cazibe-----ccc• ••u > krala vermiştir. Yeni nazırlar kralın yealndı yerlerine ıidıceklerdlr. ıi 

lngilterenin harp kabi
nesi resmen i in edildi 

huzurunda yemin etmişlerdir. kara takımı kazandı ın.mz bandıralı Eatrıllano vapu-

M~mleketimizdeki Cumart11l günU Ankara. tzmlr ru, iki ,Undenbırl llmanımııda mah
maçiyle baılıyan fuar kupası milsa- ul yüklemektedir. Amerikan ban-

1 tal yan bankaları bakalanna dün de devam edildi. An- dıralı Ekspres vapuru da lımlrdın ~~Bthoven birdoıta 
B~.-.kaların tatili faa• kara - lıtanbul karııiaıtılar. Amerikaya sevkedilecek tUtUnlerl S _ Hanı Schneider Tirol 

2 - Hnnan Doatal Mart 
3 - Saint Sanı Kahramanlar 

Sahada oldukça kalabalık vardı .. alıp &'ÖtUrecektir. dağlannın hallt prkı ve daJl8 

V • k b• d Çö• ·ı b h • L d liyet edec~kleri doğ· Oyunun umumi manaaraau -=·*·=- larından potpuri 
1 enı a ıoe e rçı a rı ye or u, d Jtr ·ı Birincidevre: Her ikf takım topu ZABITADA 6 - Mannfred Bir karnaval 

Ed 
• ru e 5 l güzel kullanıyorlardı. Paılar yerini 

en domır.yonlar Nazırı olmuştur Anka!a, 3 (Hususi) - Bazı aa- bulunuyordu. Seyllrcilerin alAkaaını ------·--· hülyuı • OUlmle tehdltl 7 D · I:"_ lda L-1 

L 
. zetelerde, memleketimizdeki ltalyan uyandırmaktan uzak, zevksiz ve it- - rıgo ı:.smcra caa• -

ondra, 3 (Radyo) - Harp ka- Murahhas Lord: Samuet Hoar h k 1 ı_ I k 1 tihaaız bir oyun Maamafih 28 Uncu Gilzelyahda amele İzzet oflu Kah tinden aJ:..r valı 
bin . . kk"l" b'ld' ·1 N . L d H k an a arı memurıarının mem e ete , d 8 b i GU b b 1 ti ölU a• 

. e~ınıKn bt~ . u ~-~el sm:~L .ı ırlı - Deza~etsızlnazır: or A atn ey I:" rine dönmcğe hazırlandıkları, bu dakikada Hakkının merkeze havale me a r cer, a aıı zze m- 23.00 Son ajanı haberleri ziraa' 
n111tir. a ınenın .._, ıca r-ısıyet e- omınyon ar nazırı: n uvan ı:.- k ttiA.I bl t Clh d k t d le tehdid ve tahkir etmlt. ıabıtaea h tah .,.. ; ___ bi ri· · hanka1arın faaliyetlerini tatil edece e • r opu a ap ı ve yır en yakalanmlfbr eı anı ve vımt, 1UUD yo 

·a__ Lil· r- be 1 cıenL .. 'be l 5· A ha k d" B le . yazılmıstır Bu haber resmen tek bir vuruıla lıtanbulun tik ıayıaını Ha_.•~-•- __ _.._... nuk .. ut borsa8l (fiyat) 
...,..vea. . ""'m r ayn ı ra ır rs n , un gece . rı • · k d ttl D 1 0 ı. tnb 1 1 hl u - .......-ın1 
Maliye nazın: Con Saymon Çcmberlaynın bir nezaret alması hak zip edilmektedir. b;;i e ' evre - • u e ne Jıtemlekıt haıtahanealndı hademı 23·20 Müzik. (~band • Pi.) 
Har;ciye nazırı: Lord Halifaka kında teklif ve ricasını kabul etme- Jng"ı lterede ı tk'i 1 d • T k h Ahmed otlu Kehmed Dnıllotlu, a- ı3.SS·24 Yarınki program 
M'lli Miid f Ch f 1 · k b' h · · d k ld • k ne evre. am HV ve •Y• n:L . La &da: Çö~t ~l d~ıfd, h• .. kı~~ arıcın e a ıgı ~ali t- K •h .. can uyandıran normal ve aerl bir o- mellylaltaholarak Öhaatahanıdı yaltaln PARA BQRSASJ 
~r~ye or u: rçı ır e u umctc, vatanave. mı ... e e ömür z r G CI muaaa• yunla baıladı.Ankaralılar ilk dakika Aptu otlu mır Kayanın 8 I· 
1-iarbıye nazın: Hor Belııa çok daha fazla faydalı olabılecegıni, J b. 1 d b b lltl ti 1 1 1 k ra kıymethıdı bir kat elblaıllnl tal· A N K AR A 
H.~a nazın: Kinfley hizmet görebileceğini ıöylemiftir. aeye ta ı 

1
art 1a ıFraketr 1 mk nrmçdnıkçlo ~- dıfından sabıtaca tutulmuttur. 
ıı ı ar. a a ıo çı a a an ••• 

Londra, S (Radyo) - Kömür is- bi 18 Uncu d•kikada tekrar Cihadın Atar 7aralamlf S li ------=-=oo 
Beynelmilel salibiahmer faaliyette 

Cenevre, 3 (Radyo) - Beynelmilel Salibiahmcr merkezi komitesi 
.. 1uharip devletlerle harbe iştirak edebilecek devletlere müracaatla 
Salibiahmar tetekküllerini hizmetlerine an ettiiini bildirmiotir. 

Nevyork sergisi 940 ta açık kalacak 
Vatinıton, 3 (Radyo) - Relıicumhur Ruzvelt Nevyork seraisine 

iftirak etmiı olan devletlere birer mektup yazmıt ve Nevyork serıiıi
nin 1940 da da açık kalacafıını bildirerek, paviyonlarını muhafaza et· 
melerini rica eylem:§tİr. 

Re1sicumhur Daladiyeyi kabul etti 
Paria, 3 (Radyo) -- Ba§'·ekil Daladiye, bugün parlamento reisi 

Heriyo ile uzun müddet konuıtuktan sonra Eliza aarayına giderek 
reı.lcumhur Lebrun tarafından kabul edilmiıtir. 

Japonyanın Avrupa ihtilafı ile 
alakası yoktur 

Tokyo,3 (Radyo) Bomori gazetesi, Japonyanın Avrupa ihtil&fı ile 
hiç bir allJ,911 olmadıjını bildirmiıtir. 

tfhsal ve ticaretj hakkında fevkalide İstanbullulara hediye ettiii 2 inci i'O- Seferihisar kaza~~nın Orpn~ kö- ~;~rn 
tedbirler ahnmıttır. le mani olamadılar. Maamafih An- yünde K11elı mevkıınde ~bayın oğ- f 

İhraç müsaade ile yapılacakbr. kara mukabil akında bir penaltı ka- lu Mehmed Duraun, aekız seneden- : Fr•naı 
Fiyatlarda ihtiklra meydan verilmi. zandı. Müdafi Şevket cezayı gol~ beri ayni köyde çalışan Ermenaklı ~ır~t F 
yecek, ••ki aatıılarda üç aylık fiyat;. tahvil etti Ankaranm bu l'OIUnü 24 Osman otlu Mehmed Kayayı bıçak Flı~re ran111 
lann vasatisi eıas tutulacaktır. Pera- Uncu, 28 .inci, 31 inci dakikalarda ve sopa ile ağır surette yaralamlftır. ~n~k 
ken~e satıı1ar kontrol edilecektir. Haşimin, Arifin ve tekrar Haş!min Suçlu yakalanml§tır. Be~ 
Sarfıyat ta azaltılacaktır. attıkları goller takip etti. Drahmi 

5.55 
132.4S7~ 

3.16 
6.81 

30.377S 

S1.627S 
23.6175 

YunanistandakiA1. 2•0 galip v~ziyetten birdenbire Muharip devletler Leva 
4-2 mağlQp vazıyete dUıen utanbul- ÇeÇkoalovak kr 

man}ar gittiler lular biçolmazzaa beraberliii t:emin sefir f erİnİ geri Peçeta 

1.0225 
1.5425 
4.,S 
-için devre ıonuna kadar enerJi ile Zloti 

Brendizl, s (Radyo) - Yunania- oynadılar. Fakat 34 Uncfl dakikada çektiler Penaü 
tandaki Almanlar buraya ••imişler Fikretin attığı 8 üncü rolden baıka Ley 
\•e derhal Almanyaya hareket etmit- sayı kazanamadılar. Ve ou suretle Paris, 3 (Radyo) - fngllterentn o· ar 
terdir. Ankaralılar maçı 4-8 kazandılar. Berlin sefiri Henderson ile Fransa - yın 

B 1. f' · rtl · en Takımları nın er ın se ırı, pasapo arını v ze 1 k 
· · · · k B l' d 1 l d sveç r. Ankara: Hılmı, Gazı, Şevket, Keş.. ettırere er ın en ayrı mış ar ır. Ruble 

Kahire, 3 (Radyo) - HUkQmet, fi, Hasan, Nusret, Zeki, Orhan, Ha- Al~anyanın Fransa ve Londra se- ESHAM 
Mısırda örfi idare ilan etmittir. ıim, Arif, Salih. firlerı de pasaportlarını vfze ettfre-

Başvekil, Ali Mahir paıa, burun lıtanbul, Cihat, Adnan, Hilsnil, rek Paris ve Londradan memleket· A K ~ R A . 10 
ttalya ıefirini kabul etmiı ve uzun Hakkı, Feyzi, HU eyin, Fikret, Bo-l terine dönmek üzere hareket etmlı- 1938 yü2de ' F. ve ikramiyeli 19 
müddet konuımuıtur. dori, Cihat, Şahap, Baari. lerdir. 1933 ikramiyeli E.rpni 19., 

---
Mısırda örfi idare 

-32.40 

iS.sı1S 
ve TAHViLAT 



4 Eylul 1939 Pazarteai (ANADOLU) (SAHİFE 3) _._ 

Harp nasıl ilin edildi Var ş 0 va d a ımı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111mm:;;•;oımm11111111111 • 

- Ba,tarflft 1 inci sahifede.. Çemberlaynın Alman 
ingilterenin AlmanyQya ilanı harbi 

lngiltere 12 de, Fransa da 17 
de ilanı harp ettiler 

haberi, bntUn Polorı~·adn ~evk ve he- •ıı t• d• w • e 
yecahla karşılanmı~lır. l!ct tarafta mı e ıne ver ıgı mesaj 
nı'tingler ~ apıltnı~tır. Varşovada J11 

Fransız \'e ingiliz sdarethaneleri ö- Lodra, 3 (Radyo) - Başvekil tiklalini taahhüd etmisken sözünü' 
nünde toplanan halk, hey~canlı hi- Çemberlayh, bu akşam, bütün dün- j tutmtıdı. Südetlerden ;onra Çekos. 
1abelerde bulunmuşlar, dostluk te- ya radyoları jle Alman milletine hi- lovakyada gözü olmadığını bütün 
ıahUrathm göstermişlerd:ı•. taben bir mesaj vermiştir. jdünyaya bildirdikten sonra Çekos -

Diğer şehirlerde ele konsolosha- Çemberlayn bu mesajında ezcüm-. lovakyayı istila etti. Münihde Südet-
ııeler önlinde ayni şekilde ntimayiş- le şunları söylemektedir: ler meselesi halledildikten sonra ar-

, Almanya, notal-ra mühlet bittiği halde cevap verme
di 'e bu suretle harbi kabul ettiğini bildirmiş oldu 

ler )·apılmı§tır. cAlman milleti; tık Avrupada kendisi için hiç bir ih-
Son ihtiyat efradı çağırlıd Devletin bugünden itibaren b"zim- tilafı kalmadırını , isteği olmadığım 

Varşova: 3 (Radyo) - Tebliğ; le harp halindedir. Devletin, Polon- temin ettiği halde bu teminatı da a-
Son ih!i~ ~t ;Iradı da silah altına yaya haksız yere tecavüzde bulun - yaklar altına aldı. Ve Danzig ihtila· 

Çemberl~ynın harp nutku ve kamarada beya:ıatı 
davet edılmıştır. muş ve cebir kullanmıştır. ı fını ortaya attı. 

Varıovanın aabah bombaNlımanı fngiltere, Polonyayı himayeye ka- Bolsevizm, Hitlerin en büvük 
Varşo\~a, 3 (Radyo) - Sabahleyin rar verirken, harbin ıstıraplarını göz düşmanı idi. Kendisi, bunu her ~a -

saat sekızde Varşovadan Londraya önünden ayırmamıınr. Fakat bu man dilnyaya ve size ilan etti. Fa-

", '"r••nda çalı.•t•g., ım her şe" mahvoldu. Gu"nün bı·- gelen Alman tayyareleri, gayet yük- harbe senin hükümetin sebebiyet kat son zamanlarda bu sözünü de 
V g w ~ "' T sekten uçmuşlar ve ağır bombalar at- vermiştir. Hükümetin seni alclatı -ı nakzetti. 
• J LJ• 1 • • k / ğ h "t / ., N · mışlardır. Hücumda, demiryolu ve yor. Ve barışı kurtarmak için bize Sulh cephesi müstakar ve cok kuv 

Tlnae nıtıer ızmın )Jl l aca ln a ŞQ l O acagız. GZl m?tör fab~ikası hedef ittihaz edil - yapmış olduğu teklifleri redettiğiıni- ' vetlidir. Bizim sana karşı hiçbir husuı 
r JAk • J k t ! b. A .. ., .. mış, fakat ısabet vaki olmamıştır. zi bildiriyor. Buna İnanmayınız. metimiz yoktur. Husumetimiz, se-. Te U etınaen Ur U mUŞ iT VTflpa gorecegl<,, SiYil Halk Bombardıman EdiHyor Diyebilirsin ki: Sizin Danzigde ni idare eden Hitler ve hükümetinc~ 

Londra, 8 (Radyo) - İngiltere - yaptım ve hUkQmetin son karannıl Belçlkada: Varşova, 3 (Radyo) - SiYil hal - ne işiniz vardır? karşıdır. 
nin Berlin sefiri bu ubah dokuzda Almanya hUkQmet ne bildirmesini Brük~l, 8 (Radyo) - İngiltere kın ve açık şehirlerin bombardıman Cevap veriyorum: İngilterede Ji _ Devletin seni harp spekülasyonu-• 
Alman harfciyes'rie a-iderek son te- istedim .. Bu dakikada vaziyet tama- Fransanın Almanyaya i!Anı harp edil~ediği hakkınd~ .Aıı:ııan hUkti - ~rinizin sözüne kimaenin itimadı na feda ediyor. Biz garp medeniye-
§ebbüate bulunmuı ve saat on bire men menfi çıkmıştır. ettiklerine dair haber burada derin m:tı tara~ınd~n .vakı ıddıa asılsızdır kalmamıştır. Lideriniz olan Hitler. tini himaye ediyoruz. o medeniye\ 
kadar ingilfz hUkQmetine Polonya- Benim için bunca gayretler sarfet- akisler yapmıştJr. Kabine sarayı kra- Had se, bıl:lkıstır. Alman hava ku\•- .. vvela Lokarnodaki taahhüdlerini ki, bizim için olduğu kadar senin i• 
daki kıtaatını çekeceği hakkında te- tikten sonra sulhe eriosmemekliğin lide ve kral Leopoldun r!yasetinde vetleri imkan dahilinde her şehri v ki it ld A t · · d k k tl'd' 
nımatını vermezse ingılterenin taah- ne kadar büyük bir inkisar hayali fevkalade bir içtima yapmıı ve mü- bomba.rdıman etmektedi.r. "11nlllİllllİllJıiJİJ1İIJIİİJllJIJIJIİIÜUUİIİYIÜlfİİJ1fıWı111İllfllnllllİUİlllllllllfülJllllllllllUllll 
hiltler ni yerine getirmek için (Tür- mucip olacağını tahmin edebilirsi - teakiben intişar eden resmi bir teb- Harp tiddetlı y 1 M . B . 
kiye saatiyle) 12 de harp ilan edece- niz. Görülüyor ki, Hitler, her ne ba- liğde, Belçikanın tamamen bitaraf Varşova, 3 (Radyo) - Harp bil- UgOS a VY a, acarıstan Ve U garıs• 
iini bildirmiıtir. hasına olursa olsun harp etmeğe ka- kaldığı bildirilmiştir. ton cephelerde şiddele devam etmek- b• f k ) ] 

Almanya on ikiye kadar bu son rar vermiştir. Hitler:amin mahvolduiuna t•hid tedir. Yukarı Silezyada ve şarki Pru::; ta5l l tara Cill Y OT ar 
teşebbüse cevap vermediğinden :n- Sefirim:zin muhtelif temaılarına olacaj'ım: yada Alman ordularının yaptıkları 

Jl'iltere hükOmeti, ingilterenin Alman rağmen Alman ordusu, kuvvete mU- Londra, 3 (Radyo) - B. Çember- taarruz defedilmiş ve Almanlara mü 
yaya harp UAn edildiğini bir tebl ğ ıacaat ederek Polonyaya hücum e~ layn bugün avam kamarasında uzun him zayiat verdirilmiştir. 
ile bildirmiş başvekil Çemuerlayn de miştir. Vicdanen gayet mü~terih uu- beyanatta bulunmuş ve hükumetin 4 ölü 10 yaralı 
radyoda ıöyledği bir sözde ingi:~.l lurıuyoruz. Cebir, tazyik ve tehdid Fransa ile müştereken Polonyaya te- Varşova. (Radyo) - BugUnkti 
m Betine bu vaziyeti ilan etmiştir. siyasetine artık tahammülttmUz kal- cavllz eden Ahnanyaya kariı harp tayyare bombardımanında 4 ölil,, 10 

lng.Itere bugün, 8 ey!Ql 193i saat mamıştır. Biliyorum ki, herkes uh - ilan ettiklerini ve bu suretle taahhüt yaralı vardır. Bir binada yangın çık-
12 denberi Almanya ile harp halin- desine düşen vazifeyi yapacaktır. lerfni ~erine getirmeğe çalışacakla- mıştır. 
dedir. Biz artık konuşmayı bitirdik ve ha- rını bildirm'ştir. Varşova, 8 (Radyo) - BugUn Al-

Franaanın Berlin sefiri de saat 12 rekete geçiyoruz. Her ingilfz feda- B. Çemberlayn ezcümle demiştir man ve polonya tayyareleri arasında 
de Alman hariciyesinden mUl3.kat karlıkla vazifesi başına koşmalı, a- ki: lvukubulan hava muharebeleri neti
talep etmittir. mirlere amade olmalıdır. Allah, he- - Fransa hükOmeti ile aramızda cesinde Polonya tayyareleri 37 Al

Sefir ayn· şekilde teşebbüste bu - pfnizi takdis etsin. Mücadelem"zde mevcud olan itilafname mucibince, ınan tayyaresini dUşUrmüşlerdir. Po
lunmuş ve akşam ant 17 ye kadar muvaffak ollacağımızdan katiyetle Fransanın Berlin sefiri de ayni §e- lonya tayyarelerinden 12 si kaybol-
cevap i tendiğini bildirmiştir. eminim.> kilde bir teşebbüste bulunmuş ve muştur. 

Almanya hariciye nezareti Fran- Başvekil, sözlerinin arasında şun- mühlet vermi~tir. Verilen mühlet bit. Varşova, 3 (Radyo) _ Polonyc: 
sız nota!lına da cevap vermediğ:n - ları da söylemiştir: tiği halde Almanya cevabi nota~ını radyosunun ne§rettiği resmi bir teb 
den; bugün 3 eylıll 1939 &'tinü saat cHarp artık i'ayıi kabili içtinap- tevdi etmemiş, bunun üzerine Fran- liğde haber verildiğine göre, Almar 
17 de Fransa hükumeti Almanyaya t~r .. ~eçen akşam, Al~anya~~k~ se- sa da bizim yaptığımız gibi Alman- paraşütçüleri Polonya cephelerinir 
harp ilin ıtmiıtir. fırımız Hendersona hıtabettia nı va- • , . . . arkasına inerek yukarı SilezyadR tel 

t. k't h"l3. il 'dl' 'd' Fr h""kA ;a~a harp ılan etmıştır . 

Brüksel, 3 (Radyo) - Bulgaristan ı men bitaraf kalmağa karar vermiş. 
ile ~1acaristaıı ve Yugoslavya tama- lerdir. 

J. Bone sefirimizi kabul etti 
Paris, 3 (Radyo} - 1-Iariciye Nazırı Jorj Bone, bu akşam lngiltere 

ve Tür'kiye sefirlerini mü§tereken kabul etmiş ve uzun müddet konu§-
muştur. 

Macaristan tedbirler aldı 
Budapeşte, 3 (Radyo l - Macar normnl bir şekilde idamesi için hilkfi 

başvekili bugün beyanatta buluna- met kendince lüzum gördüğü baz 
rak bir çok memlekl"tlerde ve bilhas- tedbirler almıştır. 
a b'.taraf olan devletlerde dahili Toplnnmnlar yasaktır. Mahaııt a 
nsayişin muhafazası ve sair husu - sayişi ihliil edecek harekata teşebbUQ 
~atta hususi tedbirler alındığından edenler hakkında takibat yapıla -
bahis ile demiştir ki: caktır. 

- Bittabi Macar hilkQmeti ~e Bazı gıda maddeleri Uz.erinde de 
edbirler almaktadır. M'lletin soğuk- tedbirler ittihaz edilmiştir. 

1canlılıW"ını muhafazHı ve hayatın 

.ı..:stanbul, 8 (Radyo) - A\7Upa, 1 a mı ı ı ım. ansız u u - graf tellerini kesmişlerdir. 
bü"ilk ve korkunç bir harbe atılmış meti ile de bu hususta temas halinde B. Çemberlayn, bundan sonra od k "h d·v• 'dd ı· b' BerJ·ınde J " . . . . . • . r u ararga 1 ver ıgı fi et ı 1 aponya 
bulunmaktadır Bütün Avrupa siya- bulunuyorum. Harp kararı hakkın· Hıtlerın beşerıyetı ölUme !!Urilkledı- . d Al 1 b 'b· h k . . emır e, man arın u gı ı are et 8 i h 
~t ııteh~fili, bu harbi~ medeniyeti ve ddaki emirlerimizi Hendersona oku· ğinı, bunun yegfine mesulü olduğu- !erinin §iddetle takip edilmesini bil - aıtarafı ı ine .. İff!de - Roma ve Ber l; n sefir· 
ıns&nhrı aar1&cak bır vehamet ar - um ve: nu söylemiş, Almanyanın emelleri- d" . . Al l K d rnbil bir taarruzunu kırdıklarını, 
.. ett·g-·nd "tt f'kt' Bı"z hazır·z · ırmı.:ıtır. man ar areynavaga Yukarı Silezyada 120 bı·ıı nu··fu"u o- /erı·nı" gnrı· Ç ğırdı ... ı ı e mu e ı ır. - • • ni anlatmış; H.tlerin ihtiraslarının l :ı 'h k 

1
. k ~ ~ 

Bu tarihi hadisenin ba~langıcını Dedim. BugünkU \•aziyet, hiç bir Po onyanın en tarı i ve ıymet ı ' an Beran şehrini ve kömür mınta - Londra, 3 (Radyo) - japonya 
namütenahi olduğunu beyan ile de- 1 ı 1 §öylece tespit edebiliriz: kimseyi benden daha fazla müked- )isini bombardıman etmiş erse de zo asını e e geçirdik erini; Alman or- hükumeti Roma ve Berlindeki sefir· 

ltıi'iltere ve Fransa, Almanya nez- der edemez.> mittir ki: rar yapamamışlardır. dusunun Polonya kuvvetlerin· ikiye !eri~ bugün geriye çağ'ırmıştır. 
dinde son bir teşebbüste bulunarak Çemberlaynin söylediğ" sözler ara • - BugUn, hepimiz için felaket Bir eyluldenberi Almanların isga ıyırdığını, Veı·adanskiyi iı:ıgal ettik- Tokyo, 3 (Radyo) - japonyn hü-
.Alman kuvvetlerinin Polonvadan sın da şu cümleler de vardır: günUdUr. Uğrunda çalıştığım, lnnndı- 'kl . K k K k ba4

l erini; üç günden beri vukubulan ha- kQmeti ingiltereye verdiği bir nota-
Çekilmesini istemi~ aksi takdirde cBana bundan sonra tahmil edi - ğım sulh; her şc.}' mahvolmuştur. 0ttı] erı rcd 

0

1 ve eyfando a~a. dar a rnuharebelerihde 120 Leh tayya- da, tamamen bitaraf kalacağını res• 
P l · 'ld kl · len \•azı'fenı·n ld - b'l • 0 onya or u arı tara ın an !stır ac res· lU•OrdUklerinl · Alın 1 rın b'Jd" ' t' o onyaya \'erm ş o u arı garantı- ne o ugunu ı · Günün birinde H tlerizmin yıkıldı- d'l . Al 1 k·· ıı· 1. . ı c v , an a men ı ırm ş ır. 
n. d h 1 h k v. . ı "~ 1 H"tl . . ı mış. man ar u ıyet ı zayıa 1 24 t k b t·kı . .. ın er a art ete geçecegıni bıl- mıyorum. ı a nır.: ı erızmın _ .d 1 _ . hd'd yn nız nyyare ay et ı er nı ı- J t b / f ., • d 
d. . 1 d' B . ah ld - A d h"" . gına, şahı o acagımıza j nazı te ı verdikten ıonra ricata ba•lamıttır aA\'C evlemı·ştı'r. an u gaze e. erı e 
ııınış er ı. u arada ıtalyan ba~e- .m vo ugunu ve vrupa a urrı- hl'k . d h il\ b 1 b" :ı • J 

kı·1· d b' il k 1 • • • 'klAl .. . b' lh ve te ı e:ıın en a -.s u muş ır Alman donanmaaı· hr" re 'er ı·nı· a•a/ttılor ı e ır m za ere açı ması ıçın yete ve ıstı a e rnusteıtıt ır ıu • T , A# 

inglltere nezdinde teşebbUsatta bu- nizamının tesis ettiğini görmek iste- Avrupa iöreceğime inanıyorum.> p drİs·Londra Berlin, 3 (Radyo) - Alman dq- İstanbul, 3 (Radyo) - lnglltere-
lunınuı, takat ingiltere hariciye na- rim. B. Çemberlaynin nutku sık sık, nanm.as.ı, Baltık denizinde Alman sa- Almanya harbi üzerine kağıt buhra-

- Battatafı 1 İnci sahif~de - hlll } f it I kl zırı Lord Ha1ifaks, böyle bir müza- cŞu dakiakda ben size hitap eder sürekli alkışlarla kesilrn'. ştlr. ermı mu ıa aza a ~na a ma · a nı ihtimali göz önünde tutularak ga-
kerenin, ancak Alman ordusunun çe- ken müttefikimiz Fransanın başve-- uymakla beraber, insani hislerle meşguldür. Baltık denızinde mUna- zeteler 8 sahifeye inmiştir. 
kilmMinden sonra ve Polonyanın kili de kendi milletine ayni şeyleri J J b• "- f meşbu bulunduklarını, 1926 ve 1926 kalat muvakkaten tatil edilmi~tir. Bu . . -- - . 
hukuki ve hayat! menfaatlerini lhlAl söylüyor.> ta ya 1 "'3 ra .senelerinde Ccnevrede nktolunan hafta zarfında bitaraf devletlerin sınde Alman çelık hattının cepheyı 
etmlyecek bir çerçive dahilinde müm Paris 3 (Radyo) _ f ransanı . . protokola te\'fiknn hastalık mikrop- vnpurları için tehlikesiz mıntakalar tutmağa ve zafere isal etmeğe kfifi 
k . y. ' n - Baıtarafı 1 ıncı aahlf•de - ı ·ı b • l k 1.1 ,. oldujtunu ilave eylemi•tir. 

Un olabılecegıni ileri sürmüştü. Almanyaya tayin ettiği müddet te . , arı ı e oguc~ . gaz ar. . u an mı) ~·1 ilan olunacaktır. " 
Gerek ingiltere, gerek Fransa, ni- tam aaat on yedide bitmiş v~ cevap lngılt.e~e ve Fransanın Alrııon)a- caklarmı ve sıvı! ahalı ıle me.skuL Oltlmatom yalanmııl Hiller, Alman milletine de bir be-

hayet bu ihtarın bir milddete tabi ol· lngilereye olduğu gibi, F ransaya kar ya harp ılanı ltalyada ~eyecan uyan- olan şehir ve ka.sabaları bombardı- Berlin, 3 (Radyo) - Umumi ka- yan name neşretmiş Ye Almanyanın 
tnası zaruretin' görmUşler ve ing!l - şı da menfi olduğundan Fransa, va- dırmıştır. Gruplar halınde so!rnklar- man etmemek içın ha: a kuman~Rn- rargfihın neşrettiği tebl"ğde; ingil- ik: gUndenberi selamet ve emniyeti 
tere sefiri bugUn saat 9da Berlinde ziyeti okluğu gibi kabul etmiştir. de>., evle-rde, toplanan halk, be)nel - l~r~na. l!zım. gelen em rler verdıkle- terenin dün gece Almanyayn bir ol- için harp etmekte olduğunu, 90 mil
.\lrnan hariciye nazırına müracaatla Londra, 3 {Radyo) _ Avam ~e milel vaziyet etrafınd~ münakaşa)~ rını bıldfrmışler "'.c. ~lma~yanın d~ timatom verdiği ve Alman ordusu- yon Almanın iııgiltereye bir ibret 
laat (11) ı kadar Alman kıtaatı Po~ Lordlar kamarasındaki müzakereler yapmaktadır. Herkesın ltalyan mıl- buna riayet etmesını ıstemışler; aksı nun Polonya topraklarından çekilme dersi vermeğe muktedir bulunduğu
lonyadan çekilmediği ve tecavüz ha- de tanınmıt ıahsiyetler töz alarak !etinin hayır ve selameti için İtalya tak~irde mukabelede bulunacakları- ~ni istediği, Almanyanın bunu red- nu ve büyük Rayişln boyun eğmiye
l'ek&tına nihayet ver'leceği husu- fikirlerini söy)emişler, Hitler ve Al- hükümetınin icap eden tedbirleri itti- nı hıç~lr şe~ tanımıyacaklarını beyan dett ği; Almanyanın Polonyayı mah- ceğini, kendisinin de cepheye hare-
•uncSa teminat ita edilmediği takdir- manya hakkında ıi<ldetli bir lisan haz edeceğini ıöylemekte oldukları eylemıtlerdır. ket ettiğini bildirmiş ve Polonya cep 
de hUkQmetin Polonyaya karşı taah- kullanmı.:ılardır. aörülmektedir. Daladiye amiralla aörilıtü vetmek istemediğini, yalnız Versay- he inin b'r kaç hafta sonra mevcud 
hu • ,.._ ela ""''--1 • p · 3 (R d ) B kil D da yapılan haksızlığın izalesi için dQnü. derh~l tatbike baolıyacatını Bu meyanda Granvud demiştir uaY nın mlUUl eıı . arıı, .. a :·o - aşve . a- bulunmıyacağını kaydetmştir. 
bUdlrmışlerdı. ki: Roma, 3 (Radya) _ Gazeteler, Iadıye bugun ögleden sonra amıral çalıştığı, Danzig koridorun Alman - Bir tehir alınmıtı 

Muayyen 1aatten evvel Inglllz ae- _ Hitlerizm mahvoluncaya ve yevmi hadiseler hakkındaki yazılar Darlan ile hava nazınnı kabul etmiş yaya iadesinden baoka bir emeli bu- Rerlin, 3 (Radyo) _ Bir Alman 
ffrt tekrar müracaat etmiş, fakat AYrupada sulh nizamı teıiı edilince- haricinde yalnız Giornale D'İtalia ve llzım gelen emirleri vermiştir. lunmadığı bildirilmekte ve Alman- resmt tebliğine göre, ıarkt Prusya_ 
latnıfnkar hiç bir beyanat ve cevap ye kadar çarpışacağız.~ gaz~teai buQ'(in va%iyet hakkında tef- Bremen vapuru Hİr alındı yanın defaatle Polonya ile anlaı- dan ilerlemekte olan Alman kuvvet-
lhnarnadıiından Almanya ile ini'il- BugUn bahriye birinci lordluğu- eirlerde bulunmaktadır: Bu gaz~tedc . Londra: S (Radyo) - Tebl.iğ: İn- mak istediği, Polonyanın bunu kabul leri Veren şehrini ele geç'rmitlerdir. 
tere araaında derhal harp hali tesis na terfi eden ve kabineye girmi~ bu- Gayda şöyle demektedır: gıllz denız kuvvetleri, Amerıkadaıı etmediği ve timd'ki Almanyanın Diğer taraftan ViıtUJ nehr·ni de bir 
•trniftir. lunan Çörçil de beyanatta ezcümle « Muhtelif yerlerde yeni mülakat- dönmekte olan Alman Bremen vapu- 1914 Almanya olmadığı, Polonyada- noktadan geçmiılerdlr. 
Akşam üzerine doğru Fransız se- şunları söylemiştir: lardan ve indirekt müzakerelerden runu yakalamışlardır. Vapur, do- ki Alman hava kuvvetlerinin pek az Diter bir Alman kuvvetin'n de 

firf de •ene Alman hariciye nezare- - Bu p zar ıabahında ellerimiz bahsedilmekte ve zayıf da olsa uz· nanmanın yedeğine alınmış ve bir olmasına rağmen Polonya semaların- Çuteşovayı fogal ettiği ve şehrin 
tine fiderek cevap istemiş ve Fran- faal, kalplerimiz i!e müsterihtir. Biz, laşma imkanları mevcud olduğu ileri inıiliz limanına götürülmüştür. da timdi de hAkim olduğu ilave edil- yanmakta olduğu bildirilmektedir. 
•~nı1l teklifine muvafakat edilmedi- Danzig ve Koridor meselesi için de- sürülmektedir. Dün Daladiye, Çem- lnııilterede tedbirler miştir. Alman kuvvetleri her ik' taraftan ko 
iinı. Girenmiştir. Bu suretle Alman: ğil, Nazi tiraniıine karşı harp ediyo- berlayn ve Lord Halifaks tarafın • .Lo~dta, a. (Ra~yo) ~Ha~? ha.il- Hitlerln beyannameai: ridoru şiddetle tazyik etmektedirler. 
h ılı Fransa arasında da harp halı ruz. dan söylenen nutuklar bunun deli - nın ılin edılmesı Uzerme hukumet Bertin, 8 (Radyo) _ Hitler, bu Kontrol arttı: 
11•1lam11tır. Loid Corc da, eski te=rübelerine lidir. Fakat bu hadiseler vakitsiz blr Londra ve büyük tehirlerde bazı ted- gün Alman ordusuna hitaben bir be- Bertin, 3 (Radyo) - Alman hil-

Bunun üzerine, ingilterc başvekili dayanarak ~gün, ngiliz mille-tini nikbinlik tevlit etmemelidir. Bazı birler almıştı1:'. Halk, hiçbir yerde yanname neıretmit ve Polonya ta- kQmeti bütün satış madd,l •rinin fi
Çenıberlayn hem kamarada, hem de tam bir vahdet içinde gördüğünü te• kapıların açık veya yarı açık olduğu toplu bir şekılde bulunmıyacaktır. mamen mağlQp edilmedikçe, Alman atlerinl ve hususi mües eseselerdeki 
l'adyoda millete hitaben vaziyeti i- ~xırüz ettirmiştir. da söylenmektedir.> Spor faaliyetleri bile hilkOmetin mü- ordusunun silahlarını bırakmıyacn- maaş derecelerini de kontrol altına 
28h ttmietir. Paris, 3 (Radyo) - Hariciye ve- Gayda, Duçenin sarfettiği gayet- saadesine bağlıdır. ğını bildirdikten sonra, garp cephe- almıştır. 

Çember /aynın kili bütün devletler sefirlerine birer !erden bahsederek diyor ki: Bundan başka halkın sokakta ve 
sirkOJer vermiş ve Almanyanın Po- c:ltalyan te§ebbüsünün henüz so- işte yanlarında mutlaka gaz maske- hen ve harbe iştirak etmek Uzcre in- tına almağa baılamıılardır. 

beyanatı Ionyaya tecavüzü üzerine, Fransanın na ermediğini dün akpm ıöylemiı- J.erl bulun~~rması ilan e?ilmiştir. gilteredPn uçmuşlardır. . . H.~mburg ve Kiyel l~manl.arının 
Çemb 1 · Uhı'm l!l .. zlerf •. tllcavilzU karııılamak O zere 3 eylQJ tik. Fakat bu tesebbüsü geniş ve açık lnaılız tayyarelerı Londra, 3 (Radyo) - lngılız ve bugun bombardıman edılmes1 bek-

er aynın m v "' ' 1 ·1· t F d 1 b .. ...1 d 1 • B .. 'dd ı· h b 1 Sab hl ,· kabine odasından Ber- 1939 da, saat 17 de Almanyaya ilanı bir anlayış zihniyetinin takip etmesi Lonı:;ra, 3 (Radyo) - ngı ~ av- ·ransız onanma an ugun og e en ienıyor. ugun sı et ı mu are e er 
lindek~ 1:Ji~~mizle bir telefon teması harp ettiıiini bildirmiştir. şrttır. ~ yarel'!ri bugün Franeaya miltEıvcccı · sonra Alman aahillerini ablokı:ı Al- olaca~ı bildirilmektedir 
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VAPUR ACENTASI 

Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan 

ELHAMRA 
idaresinde Milli Kütüphane Sinaması bugünden itibaren büyült 

bir programla sayın lzmirlilere kapılarını açmıştır. 
1 - Kahraman Çelik Ordumuzun 

TRAK YA flAANEVRALARI 
T ürkc;e sö '' 500 metre tekmili birden 

2 ~ T ' OPOL BARI 
Fransızca sözlü 

cEstrellano.> vapuru 27 afustoıh 1--c-~ __ 1'_K_s_rY_A_~_t _c_'A,_'-_,.._n...__. 
gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hall 1aıa1p .. Bqmalaurirl 

~URULUŞ TA RlHt 1888 

Sermayai: 100,000,000 Türk liraaı $116. 
için yük alacaktır. BATDil BOŞTU OKTEJI 

ı.1VERPOL HAT'ft V__,..,,..,., H .... ,,,_. 

cOporto.> vapuru SO atustosa. ka· •f4tre .Jr 

ve ajan adedi 262 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

dar Liverpol ve (tlaskovv için yük HAMDI NOZHET, ÇANÇAR 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEY ANTE • LİNlE I D -,. Jl E R ~ N B S I 
cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham 1.-w ~ Berı.r ıoW 

bourge, Bremen ve Anversten ~elip C. Ballı Pa.rtiri l>Mui ~ 
Telgraf: lsmJr - ANADOLU 

yük alacaktır. fELE1'0N: 1711. Poıtc htun:.ıos 

Ü} Pi"· n! r: Tayron Power - Lorette Y oung - Aclo1 .... ı, Menj u 
S aıı I. r: 2,30 4,30 7 akşam 9,30 da başlar . ~ Sperco Vapur 

Acentası 

ABONE Şl:&AITI 
Y"'441 1.ıoo, Aıı. •"'41 aoo 

~......... ;il 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
fzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü dld, güzel, s~lam olarak ve aan'at icaplanna 
2öre yapılır. 

Bankalara mahsus §İritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır ,. 

Sipariş üzerine lükı albümler yapılır. 
Müessesenin siarı sağlamlık, ~üzellik ve şürattır. -UoRtor 

Bakteryolog 
A. Kemal T ona:1 
Ja.l.afıcı, aa.l&'lll bntıtahklu 

.. aete!ıU111 l.:, 
(Verem ve saire ) 

a-n~haae poli. karakol. :rao 

' ıamda "" Telefon: 41 15 
------------------~·------Operatör-- -

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi bnştal:.ibl 
2 inci Beyler sokak furun kar~ısı 

No. 25 

Djş Tabıbi 

Cevad DJğ ı 
İkinci Beylersokağı No. 65 

T e.ef on 3055 

- - -- .. - - --- - - -

.... .... 
cu 
N 
C'CS z 

Yabana _..,,., .• '.tnt' '"" fdrt •e-ne!It 
l~UMPANYASI abone uc:-ı ~ı :.ı liradır. 

Royal Neerlandais kumpany !\" GUntl f"PÇmif nUıhahı!' 25 kunııtu. 

ROY ALE NEE. LANDAISE 

A.\'ADOLO JIATBAASINDA 
« Ulysses» vapuru elyevm limaııı-

BA.SILJITŞTIR 
mızdao lup Rotterdam, Amsterdam •==:::::=========~ 
ve Hamburg limanları için yük ala- D k 
rak hareket edecektir. o tor 

Service Maritime Roumaın kum-
panyası: 

cAlba jula> vapuru 30-eylfil- 939 Süleyman Çoruh 
tarihinde gelerek Malta, Cenova ve 
Marsilya limanlarına yük alarak ha
reket edecektir. 

Hollanda A vuıturalya hattı: 
cSpringf on tein> vapuru 30 eylül 

939 tarihinde Avusturalya ve Yeni 
Zelanda limanları içn yük alarak 
hareket edecektir. 

Finıka Ang. A. 8. Kumpanyaıı: 
cSaimau vapuru 4-9-939 tarihin

de gelerek Anvers ve F inlandiya li
manları için yük alarak hareket c· 
decektir. 

NOT: ilandaki hareket tarihleri 
ile navlunlardaki değişikliklerden 
dolayı acentemiz mesuliyet kabu et· 
mez. Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda SPERCO vapur acente· 
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 2005 

Londranın The Hoıpital For 
Sick Children ve Viyananan St. An
na ve Un. Kinder Sp. Nam hasta· 
nelerinde etüd yapmakta iken bu 
kerre İzmire gelerek Birincibeyler 
sokağında ( 42) numarada 'bir mu. 
ayenehane açmııtar. 

Her sün: 

12 den 2.30 za 
S,30 dan 8 ze kadar hastaları· 

nı kabul eder. Telefon: 2310 -
Dr. Nuri Şemsi 

Güneren 
Emrazı intaniye hutaneıi li 

buratuvar tefi 
Hastalarını Tilkilik Menzil So

kak 15 No. da kabul eder. 
TEL: 4057 

Para biriktirenlere ~8800 Fra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ea 

az 50 lirası bulunanlara St'nede dört defa çekilecek kur·a ile aşağıdaki 
plan& &'öre ikramiye dağıWacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 liT 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 • 40 « 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DIKKATı Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşalı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylıll, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

FEHMi a =~if~~E~4~*~N;:z,~, b~w,v,:::*~C~:~*-i!:A~~~~·,_-~ıej 

Meıkine Tamir hanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Deutsche Levante Li

nie G. M. ll. H. 
Hamburg 

bekleniyor. Tuna limanları için mal ı Kestane pazarı demirciler 67 - 69 
alacaktır. ı ____________ !l'lm _ ___ _ ______ ı Telefon: 8993 

1 
Den Norske Middelhavalinje: 
cBosphorus> moterü 30 ağustıoı- SERVİCE MARİTİME ROU~Alij_ 

tan ı eylO.le k:lcfar Diyep ve N.onre~ cDurostor> vapuru 2 ~Ullde 8ek
için mal alacaktır. (Bu va - !eniyor, Köstence. Galas ve Tuna li
pur Norveç limanları için ancak 31 manları için mal alacaktır. 
sğu~tosa kadar tahmil edecektir.) 

cBalkis• motörü 25 eylulden 28 ey- cDuroston vap, 30 eylülde bekle-
lOle karlar D"yep, Dünkerk ve Nor- niyor . mal a1 acaktır. 

aze, temiz, 

Ili ç 

---- Doktor --- -a 
ucuz' I Caliit Tuner 

Sinir hastalıkları 
mutehassıs1. 

Her gün saat 3 den sonra Şamlı 
sokak N o. 19 da hasta kabuliln• \'eç limanları için mal atar.aktır. JOITNSTON WARREN LİNES, Ltd. 

Mevsimin en yenilik- cBo~phorus> motöril 25 ilkte~rin- 'l .. cemore> vap. 27 ağustasta Bur 
den 28 ilkteşrine kadar Di.rep, Dün- gaz Varna Köstence Sulina ve Galası Baktroyo oQ· 

Her türlü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
başlamıştır. 

Tel: .':>559 
Zühtü Ergin 

Her türlü, idrar, balgam, kan 
ve ıaire tahlilleri yapılar. 

ferini bayan kumaş- kerk ve Norveç limanları için yük için hareket edecektir. 

/arının erkek kumar alacaktır. 

l 
. . . D. T. R. T. Vapurlann hareket tarihleriyle 

arının en eyısınl cKassu mot. 17 uğustosa doğru navlunlardaki değiıikliklerden acen-
Çan çar Eksir Şahap 

lbrahim Karakaş .ıekleniyor, Tuna lımanları için mal te mes'uliyet kabul etmez. Sıhhat eczanesi 
~ü~acaat yeri: •. Jacaktır. Daha fazla tafsilat almak için 

L:!beyler sokak No. 25 1 tan alınız. cSzeged> motörü ağustos sonları- Birinci Kordonda 150 No. da W. F. Başdurak Büyük Salepçioğlu ha-

Bnsıır nıemelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
li ği, işti hayı arttırır T ef ,,f o-,: 3869 Odun pazarı No. 12 .1~ doğru bekleniyor, Tuna limanları !'fenry yan der ~ee v~pur acentah· nı karşısında 

------------------- ıçın mal alacaktır. gına muracaat edılmesı rica olunur. 
1
'-- ----------·• 

cDuna> motörü 7 eylOle doğru TELEFON: 2007/2008 
-ıııııııııııııııuıııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,111111111111111111 1111 111111111111111111111111111111111111111111~ • --ıiıııiiııiiiiılllİiİİİiıiııiıil ... __________ _____ ~ 

~~A K R PALAS .. ~ 1 

AfTKARA 

PAL 

---··· 
3438 

ANKARA 
PALAS 

--------------------------
lzmirin en modern, en ==~==-=
tem:z ve en muntazam 
aile yuvasıdır. Konfor, tea 
mizlik, istirahat, ucuzluk = 
noktasından Ankarapa· ~ 

= i asın fevkınde otel yok· = 
t~. ~ 

-
So~uk Vt' sıcak banyolu, kalirüferli, mütcaddid fri,erli o1duğu 

gibi, en nefiı yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 
ve kıraethaneyi camidir 

----------

T. iŞ Bankası'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Pldnı ....... 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
~~-=================·==================--~~ 
Kur'alar· 1 Şubat, 1 Mar.t, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkinci 

• teşrin tarihlerinde çekilecektir . 
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