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alıtb ve Başmuharriri 
lbtty BAYAR 

leket ınenafilne aid vıwıara 
Sa savıaııırımız a~ı.ıtı.ir. 
Sılnıayan y:ızııar ~eri 

q 

1 
Sayı ıa20 

8 Eylul 1939 
Cuma 
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Qa v .. timiz nlühim bir tebli~ neşretti 
ijear lekeLimizde her nevi gida mad
~eleri, ordum· 1zu ve halkımızı idare 

e ecek kadar boldur 

\' 
~n Kntlu{l 

ları ııı·ınlrkPti dL nıir ~ıf( 
4sır~. lJ i .rn ' eri lrrı :-=ö·l 
Lir <ttı yıllara ı-ığ'd mm 
~U h~kikat fı[tJind.. llıın
li guıı Erzurııında tPcel
~U~lti, (Ebedi Şef Atatiir
'"tıı tulıu ,.ad cılt>un )lil. 
~q kar\\ı verilen :5ÖZ {iııö· 

, De, . d . . tild· rın e yerıııe gt·tı 

Ankar:ı 7 A.A (Rad
YO hm) - Ba:::, ekaletten . .. 
tebliğ edilıni .. tir. 

.A' rup<t<la Harp "a· 
zin-'ti doltıvı. ile meıııle-. . 
ketimiı<ie ğ'ıda "l' bc.ışka 
maddelerle tt·rı>ffü hüsu
le geldiğ·i hakkındaki ne'5· 
rinH kHr~ısınd:ı al!lkudar 

w • 

dairo·lc>rin ılerlı!ll tetkike 
b~~ıanrn!arı rınri >eriJ

~ miştir. 

~rcmlei,etimizne 

ned ğı<Lt ıııaLldeh1ri 

dumuzn \ e halkımızı 

her 

or
bir 

~eneden fazla idare ede 
Cf'l.. k:tdar boldur. 

yecektir. 
HükQınet. ~ulıterem 

halkın n3za.rı dikkatına 

şunu arzeder: 
Normal hayat değiş

memiştir. Bir çii\·aJ un ni
ha yct iki ay d:ıyc.ırıır ,.e 
sonra bozulur. Uuııa nwy. 
dan verilmem1:>lidir. Gıda 

maddelerinin hemc·n kftf. 
fc>sinin ihracı men rdil
miştir. Fiatların yiikselt.
meı:-indo maııa yoktur. 

MüUUfŞ®f 
Fransız Elçisini kabul 

buyurdular· 

[içi, İnönü ye f ransız Cum~urreis;nin ~ir mesaj mı 
ta~dim etti 

Ankara 8 A.A (Rad
yodan) - Reisicümhur 
ismet Inönü diin saat 
16.::30 da Hariciye Ve· 
kilımizde olduğu bı\lde 

Fransa büyük cl::isini 
kabul etmiştir. 

' bağlarının rabıtalarma 
1 

Elçi Rei.siciimlıur a 
' 

Frar. ız CJın;rnr~eiı:ıi 

Lebrunun iki memleket 1 
ar asmcıa bu giinkü ah
val içindeki dostluk 1 

dair hususı bir mesa-
jını takdim etmiştir. 

Bundan müteha&sis 
olan Reisicümhur, min
ııettarlığ·ının ve A vı·u
panm geçirdiği buhran 
için<le iki memleket 
ılostluk bağ!arrnm sa
mimiyetinden duyduğu 
memnuniyetin iblfiğını 

elçiden rica etmiştir. 

Son Dakika: 
tıjtı 1' 'nürk. mu h.:ndblni
İltrij~·e İ:;ıçilr>rin giıcü ile 
htk~~ eıı Deıııir yoll.ır1111ız 
t.~~ llııııııı gü-z lwlwği olaıı 

·'ltı ~ı:ıı ırıı ~·aylalar ııı~da bir 
).itıı a 11 ı. Çok ) a k ı ıı Lir 
rı-ı 1 ,

1:\tı<.Ja cenııp ımıırları 

Hükumetçe v:ıktınua 

almııııy ohın tt dbirlı•r, ne 
lıugtiıı ,.e ne yarın iı;in 

~ula maddesi sıkırıtısına 

JllP\'f)a il \'('fiil İ\'PCPk 1 ir . . . 
Uıtl:ı. ın:ıddı·lerinde ihti-
k!ir y:-ıpnwk mak~udile 
wpt:ıııcılığ':ı hcvps edrn
lt'.r l'll şiddt>t li teli bi rlnle 
ınu~abele ve Ct'ZU gilre
ceklndir. E~er kaıııırıla
rımız kfifi gelıuczsP. hu. 
kt1met ıııccli .. ten alacarrı 

Bundan dah:ı mUhiuı 

mes'ı-ıleler vardır. Bıı ~e
ne mu h!:ıu l u foyizli oluııı"
tur. Deı hal u·Hlasa b:ış
J:umık, g-decek sene <l<iha 
çok verim Hlmak için ekin 
yapmak 1:1zımdıı-. Ekiu 
mikt:m ile her rıP.,·i ıııah .. 

- Soııu 2 
inci ~;ıyfede - $ark cer hes!r.de, Almanlar; Çeın~erlayinin Avam ka

lr ak, Almanya ile ~ati ~ir netics ~azanma~ılar 1 marasm~a s~yle~i~leri 
«hı .ı · 

t~,. uıcJe kıy$ıııdaki Ciz-
ı~ • ~- varacak t,'a l ı:;-ııwlıı r
ba~· Urılun dört tarafıııı 
t •katen dPıııir u,..ol.ul.ı 
l:ıı:ıa 
~ n:ı~n ör ülınO~ görece 

t 

4ıiz~rzurumlu kardt>şleri 
eö ın se, iııçlnir i hf r tiırk 
11 11 ,~t:!si ken 1i Rı.lıı.n Ja 
~·· 111:tkra twı> IJu- ıb»r 

ııır 1 ~ 
~ak ıe ,\ f·carıl~ı rı n ı art ı · 

dat111 lar. 

kı iÜrk Yurdu Tiirk hal
a k arsılı11az inkişafıııda 
1 ctdar ö ı· . . B 
llİlli . . nem 1ı11rKı u 
lete ıstıkrar ancak Türk-

Yara~1r. 

lera 'l'~rkun b:ışka millt t
"erd· kıyasen asıl farıkı 
•' li'\oi SÖ {i • . 'lr. ıf' z yerme getı-

"" kanunlarla fabrikalara , 
ın:ı~a:-alara Ye hatta c·"· 
lı·ru •·l 'koyıııcıkta lıiikfi. 

nıı t :ı"lıl u·rNl·liit 1 ·tıııe-

Hııi•ııiz lı.,11i •ıiLt· lı• pi 
miı. birimizf' o d~r~c~ ba«-,... 

münase~atmı kesti 
Ankari-\ 7 A. t\. -

Ir~ kın P..ı ris elç.isi 
frakın Alman v::ı i1e 

"' 
n1Ür-ı3seb· tını kes. 
tiğini ve l rakt<-t l'u
lun:ın ·\lnı-ı ıı l ı~Jr l 
hu !u: h~ı r :ci çı~cı 
rıldıklannı bildir-

lıyızki bu mılli vahdet 

1 
dünya alt üst <ıL~a bozul · 

1 
ınişti r. 

1 mnz. Fertlere dflsen ,·azi- ı 
;.re nor~aı hayatı .. her sa-

1 
Parise vardılar 

s'lh<ıdn ılerletmektir. Cum- ı 
1 huriyet devrin 'e bizi ida- Ankara 7 A. A. 

re ed• nler bizi bizden da- 1 (Radyodan) -=- Pa-
ha ço\{ S0\'Cr ve ::)ayar· ı . l · ıd· 1. . rısttn 11 tri ıvor: 
lar, sevilen wıll~tle sayı- . ,, "e 

1 
aşaracağı işe ba~lar 

~'ırı~~t!akn netice ~ lır. 1 
leri . U>9ata ne hı-ıcet e~er
llıııllıız ıneyd maa, n.rlı!!ı 
~ Cıhuna· 1 • ·· ı 

lan devletin başarm;;ı)~:ı. loglliz kuv\·etle-
ca~ı i~ yoktur. ri ,13aşkunıa nda nı 

Her zaman aer işte j le ha va kuvvetleri 
keınalı emniyetle ileri de- : kuına nda nı Pcı rise 
recede ç.alı~ıyoruz. Çünkü ı 

Q~~li . . a, ·m113ıa yn"-
~ı:ti ~ıuı muhafaza etçu·k_: 

t. ~u,·enimiı biıiaıledir. , ieln1işlerdir. 

Ankara 8 A.A lRad
yodan) - Şark cephe
sinden yeni hir haber 
alınamamıştır. Fransız 
istibharat komiseri bu 
cephede cere~·un eden 

Ankara 8 A.A (Rad
Yodaıı ' -- C'eınberlavin . . . 
düıı A ''am Kamarasıııda 

Pulonyalılar ku vvctli 
ve nıP:lwıııetsiı bir dü~-

askeri ha~·ekn:ıa Alman- • 
1 nı:ına kar:-.,·ı ı•etin ve katı-

ların aldıklan t~dbiıle- " 
ri şu suretle izah et- raınıme bir surette döğü

:;;iiyoı !ar. Ifa va da kah har 
mi~ ttı·: ·iı· iı:::ıtiiııltiğe k:nşı her 

Beş yiiz kilometre- I karış yeri muharebe ve 
den fazla olan hudut kahramanlıklarla bırakı
kusurlu ve her bakım- ı yarlar. Şimdiye kadar 
dan uyğun:;uz bulunu- in'-an ve m:ılzemt: saııa-

yordu. Bundan h~tifude ı' ~·iatrna ra~men Polonya
eden Almaniar hazır- nın maueviyatı bozulıua
lıklı değildir.- Orduları- mıştır 
nı son kuvvetine çı· 
karmtş olduklarına rag
men ani taanuz karşı- j 

sında Polonya ordusu 
deı·hal mukavemete 
başladı. Almanlar he

~ rnıı~rı \ e lngilt~re. 

Polonya il~ uı~ll bir au
laşma irnıalaunşlar~_ır. 

---------~------~------
nüz kat'i bir muhare- İtalyan muhabirleri de 
be k-nzanmış değiller- şahit gösterilmektedir. 
dir. Buna cephedeki , 



- ı inci Slyfed"'n - ilD.çlnrda da bir ihtika.r 
görülmüştür. AlAkadarla

sulatı artırmak için a.11- ra normal yoldan ayrıl
kadarlarn. emirler \'Cril- nıanıalarını ta\'siye eder, 
miştir. halktan da kendilerine lü-

Resmi mUes::e~ ,lerin, zumundan fazla istekler
ber nevi mah::ulun zeçen 1 de lıulunmarrıalarını ıica 
·eoeden daha çok olma- eder 111. 

sına;keodilerine köy köy, YatandaŞırı Yerli m~h 
hatta mahalle u ahalle kull:wma~ı ve a1d:rnma
do1aşarak anlatm:rl~ırı em nıa~ı içiıı ilıtiyatlı dav
ri vtrilnıi, tir. Her u.ünev- rarıııns1 Hlırnıdır. Her ŞP· 
\'erin halkımıza bunu bil- yimiz \•:ırdır. V ıniyet h:ır-
dirmesi bu hususta hU- b1 umumideki gibi def!il-
k Clmete yardım etrıwsini dir. Gert-ık istirnnl ,.e gı'-
ıica edelim. Bazı mallar- n·k iıııaJfi.t, ıminak<1lat \·:•-
da vukua gflectık tertıf- sıt:ıl. rnnız bütün hayat 
fülere karşı hi.ıkQnıPt ted- bnkıı:ıındnn emniyft nltı-
Lir almıştır. H·d .ın ızın na : Iııı1111~tır. lltikOını t 
ihtiyatlı din ranmasıııı t:ı v- l n hususta. tcıdbirler :tl-
~iy~ ederim. ınış ,.e alın:ıhta de,·am 

Bir ıne 'd8 dah.t ~ar: edectldir. Hepimize dü -
Halkın hayatı 'e sıhhi şen ',ızifı.: lıühO.metle €ıııiu 

ihtiynçları için Hızım olan olar"k ç, lışınaktadır. 

Trene ~avuş n Erzurum ~alkı ~üyük 
llir ayraın 1 ptı 

Ankara 7 A A, (R:ıd- On binlerce halkın kal-

vodau) _ llk tren dün bi Ebedi Şef 'e lnönüye 

~aat 10,30 da Eızuruma j karşı ebe<li şükran hissiJe 
girmiştir. çarpıyordu. İlk Tren 1s-

Kaıa ve Nahiyelerden ta~yona gird:ıti zaman 
gelen on binlerce halk İs· halkın se\'inci i!On baddı · 
ıasyonda yollara dökül nı bulmc~. kurbanlar ke-
mUşlerdi. Her kt>s önce silmiş, hnlk Y aşa~m İnö 
den gelen ilk Trenleri nU diye b<~ğırm ı~lar, Lay-
l'abır:ıılıkla bekliyordu. ram ynpuıışlaı dır. 

Zaman ~azanma~ Am!r!~.~~-!e~h~l~~.!ın~ı 
• · ı·? Amerikada casus-
IÇIO m . i ıa ra karşı a ıına" 

Ankara 7 A. A. - 1 tehirler şiddetlen
Aln1an erkanı har- ' dirilıııiştir. 
b;yesinin Frtıns~ ve 1 H,ılka hitaben neş
İngiltereye karşı 1 roJuonn beyanna· 
urnun1i bir hartk<- t· n1ede bu hususta 
te bulunn1nn1ası eın hnll<ın hiikunı~te 
rini alnıış ve bu em- yat dın1da bulunnu1-
ri yerine getiı nıiş- sı istenıııiştir. 
tir· Bunun sebebi 
zarnnn kazannıak. 
tır . Fn1nsa hülni
nıeti bunun fi .. rkına 
va rn11şt 1r. ı 

aponya 
Bitaraflı~mı İng'ltern1·e 

~iloir~i 
Umum .ı. ·eşriyat ve yazı t\ nk~ra 7 A. A. -

işle i Müdürü 1 J:l ponya, bita ret f 
Siret Bayar k J • l 'jt 

Ulus ~esi Ma.tbaasında 1 a cıcaf,ı~ı ~1 g_ı .. e-
basılmştıır. • ~ey~ ~ıld!rmıştır. 

Derik Kaymakam Vekaleti 

Cuma 8 1939 

12,30 Prağrnm I 
12.35 Türk ınüzigi _r 
13,üO Memleket ~aat ~-

yaı ı, <ıjaus ,.e nıeteoroJoji 
ı haunleıi 

1:-l, !ü. l 4 Miizik K:ırıŞ1~ 
~ d :ı"i~ program nıo crn OlW"' 

-- J>J 
ı 9 UU Prol'i-ram 

E-.;k i bir nıeslt kt~ ş oln n f\ ı l\ı:tdaşı nıız rn:o5 Müzik Kabara ıııO· 
Bav H,ılidin Derik K.,zanıız Knynıakanı· ı zigi vs .• -PI ~ 

1 ~ .. d h . .., h b ı 19,"0Türk nıüzjrjfaSI lı<rını vekaleten eru te ettıQ"1 ~ er aıın-· 
1 

. 0 

ö ....... • lP\erı 

n11ştır. 20,15 Konuşnın spor 
Gene ve fi.in 1 ar kadaşınıızın v~ kırda sPni~i 

asi 1 olrn~ sın ı can ve gönü lcit n <l i leı iz. 20,30 ~Temlekc·t saat ~: 
y.ırı, :ıj:ıns \'e nH:tcorolCIJ1 

Romanya 
Bazı sınıf lan silah altma 

çag1r~ı 

Milletler cen1iyeti 
teehhür mü ede-

cek? 

halıerhri 

:0.50 Tifrk müzi;yi 
21 ,;:jQ Kon uşuıa Arıcılı~ 

w· .l:s.ıl cı lı k 
21,45 Neşeli plaklar-~· 
2 I,50 Müzik Opera Af' 

yaları 

Ankara 7 A A (Rad- 2~,00 Müzik Rad~ o or 
Ankara 7 A. A Rad- yodan) - ~Iillf·tler Ce- kEstnrnı. 
yo: Havas C1 j 1 nsı miytti UmunJt Katibi ya- ~3,00 Son ajrırıs habe.~· 
Bü kreşten bildiri- kında toplaııması mulrnr- ı leri, ziraat, esh:.ım tab' 1

• 

l rar olan toplantının te- Hit, kambiyo-nukut b"' 
" )'or: Bundan evve birini talep eden bir tel- s?.~ı fiyat 
alınan t edbirleri graf almıştır. \ 23,20 Müzik Cazb:ırıd 
tHkYiye etn1ek üzre K 

1 
~, - Pl 

Roınanya. ?ir ~ok o ORJuıya ~u" J,u"mt!- .23,55.24 Yarınki prrg· 
sınıfları sıJah aJtı K ti ram. 

na almiştır. j f j bif araf -----/ 
Polonya orduları başku" Ankara 7 A. A. As~~~~~~.!~~~ 
mand8f!lı110 ~İr teiğraf 1 j f RadyoJa n l - Ko Po on ya Ba~kurıı:ırıJ:ııı'.· 

lon1 bi ya h iik UClletİ Tllll istifa:::ı fıakkını~:l~I 
Ankara 7 A. A. bitar;f kaln 1<ı0-a h:ıberiu asıl~ıı oltiıJC~ 

l"'t 

(Radyodan) - Po- kar~ r \'ernıişti r. tnbal\kuk etmektedir. 

Jonya orduları 13aş 

kumandanı, Fran- f f80SIZ C8p~881'nJ9 o manya 
sız ordusuna hita- il U 

ben şu tt'lgrafı gön· Ankara 7 A. A. Saltanııf meclı'sin~I 
dernıiştir: (R 1 ) U i 

a(ıvodn n - Ce-p-
<«Polonycı Ordu- helerd t>n "eni bir RJ'TI:t, ( R ıdyu) ~ 

sunun kn rdt şçe sc- . h· b I ~ j Kıaı Kuolunuıı rh•at:1etl 
lanJinJ, F n nsız or- ;.ı er a 1 n ·ı l1Hl l1HŞ- de wplaııan s.ıltli~:.ı t ı.0cc 

tır 1 r · 1 R Tı' dusuna bildirnltlde · •~ın · 0 nauy:ının bt • 
Fransız unıun j r<ıfl ğı kararlaştııılrnıştır-

bcı h ti vcı ı ı n1 . » k 
.. arnrgahının hir 

Amerikanın bir ~e?liğine göre, her 

l ıkı taraf büvük fcı-
kararı aJiyet gösterıniş-

! lerclir 
Ankara 7 Radvo ' ., 

An1erika Bahrive 1 
.., 

Nezareti vapurların 
Po~onyaya isti~raz 

Roma 7 (Radyo) - İn
giltere ''P Fransa hiıı-.0.
UJetleri, Poluı y ... ) a 8,5 nıil
yon istikraıda b ·lunwu;;-

zikz'1k yollHrı ta
kip etnH:leı ini bil
dirmiştir. 1 ardır. 

'. lnailiz gemileri 
Ankara 7 A· A· 

Bü) ük Bi d ta 11)'~ 
bir kı:::ıırn nııntık9' 
lct n.hı bazı o-emile' 

ö t' ri n sey: ü sefer e 
nıelerini nıen et.rı 1 i;

1 

tır. 


