
\ 

·ah· 
ıb ve Başmuharrir 
SiıttT BA y AR 

~leıt----
et ınenamne aiti ''azılare 
l\\1 ~ 

e:uı 1 aı :ır:m 17. /\ ~Jİ. .. "tl r. 
ı n, .. ,,.ı . 

"· • n ?aııı:ır ~en 

f ~riimez. ,,.____. 
() 

~ 
·= , SİY ASAL _ GÜ N DE~İK r ünK G AZETESİ 

Sayı 109 1 

1B·rincikinun1938 
Ça rşanıba 

Sayısı 100 Paradır. 

" ik inei yıl 

~'. r;ni Kurultaya 
ı:,~ ~Oğru .. 

Kuruluş yılı ı Ag ustos 1927 

isicum in önü sme 
Kastamonu' da 

ur 

' 

FALİH HlfKI ATAY 
f'·. 

1 ltrtıh . 
İıı; 1 ~ llnyct Halk Par-

t 1 •• 
~ tq\. •J 1 rJ('j U Ü vii k lrn-

• 1 Hl31) ~ 
t011 · · mayısı ıçın

~. ı ana 1 
ı \ ca .;.tı. Uırwnı! 

1 

ırı arı~ tatiirk'iin öliiuın. 

1 yPtinin milli ~elnc!'ini ka
ti çizgileri ile ortaya t;ı

karnıı~tır. Y c•ııi lıarflPrİ : 
milli tarihi. üz dili, ~a

natı. mu::ıikisi ve .,teknik 
kurum lan ile, k:.ıdırı 'c 
erkeği! her s:ıfta ı•~irlik 

\·eren ıııoderıı Türk ('ı' 

miyeti lrn so!: yıll:ırırı 

1 Milli Şef, halk tarafından coşkun 
tezahüratla karşılandı 

r. 'tıııı t:lc•il cdilme-
Sr.:b 

·tııi • ep olıııu~tur. lJ. 
, idare hey· eti fı.za-
rıarr . 

~r ' . 1Ye rııerı~ııl> mch-
, \'1'. 

'ti b ıaycıt idart> lu·y-
~ !r·rıı :t~kaııları vı! kon
• ntrl e ~e~ilecek <lele· 

'J(!rı 
~~~ı tı·rekküp eden 

ta\' 
1~11 ·' ) c•ni ::;e;ıcnin 
in lıda Ankarada va
e baı-:lıvnl'aktır. .. 

~ l)i!tt. 
te 

0
. 1 ııizaınnamesine 

C:tk \' 1 . k •1• e na ııve 011-1 s ~ 
.... 1 C:necte bı'r k·ız" ' ., a . • .... 

nı· ı Jet koıwreleri iki 
t~ e 1 l".'l 

t t~\> )İr, lıüyük ku-
'I 1 • d(' ~ ı ilrı ' rt senede bir 
~~~lt:.aktauır . Beşinci 
JJ~ 'ın ... h . . . Yt·t· . uır ususıyetı. 

ı·ı . 
ı,.t' "'are hevetleri 
· 1 Stf• ~ 
11,.titni ~tı ile, ilk uefa. 
lar1 , ıın hazır bulun

ılacakt ır. 

r 13uj'iik 
lııı t .. kurultayların 
'·I eJıtııiı . d . 

ıı:tıı . ııız ekı esas-
... llı:vet'ı ·· ~. S J SCIZ götür-
~11 ırası ile m·ıballe 

ı rıaıı. ' ~ ' 
\et k 1Y<', kaza \'e 
1ı Şa oııgrelerinde ka-

ıı,ı rtsı ı ı .. 
rıu.tı h· ııunakaşa<l:ı 
'tiıl' (jlk ı rı hüt ün di

ı· · 1 kıır· it tıı f '1 a"lar·~ ·t o" o-. 1. • l i.ik ~ .ı .. ·ı. ... 
ı.;btı.ı ttnıct ve Par-
• 1.( ta 1 lir1 .. 0 Yırı bu dilekle-
~. .. üd(lrrı)- . 
. tı 1. \ · vcrmış 1
1 \ara ı tıııek . r arı Yerine 
rı t ıçin u .~ k .. t•ct lf 1 u n ı · u n 

lrlL•ı i al . 
ı\ il. 

tnt .. 
~tı ' ıtrk lı" 1 lı ik· ' ll~·Uk uut JH ınci 

ı. f:Crıj t' l\.Urtıha \'(h 
'"' ·• lı p .. . ' 
lu·· kı.ırı.ııt'. <;uıı<·ii bii- 1 

Jı İıı' ·lYda 1 "nti . 1 
~. lrı alt , H e- 1 
'tt e(lilı . ı. ana vasfı 
} .. lllRtır ])" ] 1 

t4t 'U~ iik · · orc Un-
~ lltk den. k~rultay'd;:ı. 

kı.ı ıı,.Lı ki· ''Gc 
1. t111t ava . -

l~t "':tdar · an şimdi-
, 'l'urk· lıa .• arılığ'ıuıız 

ıve .. h . · cum urı 

eseridir. 

•· Tiiı k mill·~ti \'arlı~ı

ııı <lerin \'C snğ'la.ın kül· 
tür sırıırları ile ~·en:evc

lediktcn sonradır ki, onun 
yüksek k:ıLiliy<'ti '.'ı! g-a
ye:-i millctltır ara8ımla 

tanınacaktır. Türk mil· 
letiııe fıtri rengini \'Pren 
bu inkılüpl:ırd:ııı lıt>r lıiri , 

çok geni::: tarihi de' irle
rin ö·+üncbilccei:H bii \'İİ k I"' •• • 

i:'ler<len savılsa veridir. . . . 
Bütün bu işier p:ııtiıııizin 
programı, itina ile göz 
önünde tutularak. L~ı~a

rılabilmiştir.,, 

1 
5 inci uüvük kurıı)Ul\'. . ~ 

Türk milletinin en acı 
günlerinde, rrnrk milleti· 
nin, yeni ~efi lsm(;t lııfi· 
niinün arkasında, ~:ır~ıl

ınaz şuur ,.e irade birli
l"rini, Kcınalizın'c cnndan M . 

bar-ıııırrı ilan edel'ekti r. 
!:" '"' 

O. II. P. biiyük kurulta-
yı, doğrudan <lo,!!'ıııya 

milli kaynaklardan gelir 

Ankara G (Radyo)
Anadolu ajansının hu
Stbi mulıabiı·i bildiri 
YOT': 

Reisicumhur ismet 
İnünü bu gün saat se
kizde Çankıriya gel-
miş. istasyonda bir 

müddet durarak Çan
kırı halkı tarafından 

selamlanmış ve ha lkla 
hasbihalde bulunmuş-

tur. 
İsmet İnönü. dönü

şünde daha çok kala
caµ:ın: Yadederck ay
rılmışlm', yoldı:ı Tosya 
halkı tarafından selam
lan m ı şlardır, 

Reisicumhur, halkın 
Coşkun tezahüratı ara
sında Kastamoniye var· 
mı şiardır. 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 

Kamutay grubu toplandı 
Ankara () Hadyo: ' 

CiiıııhuriYrt Halk Pmtisi 
Hii~rük ~·Iillet. ~l cefö:i l!ll-
rubu trnıumi Jwv'Pti hu 
giiıı öğleden sonra Trab
.zuıı nıeU'u::;u fh1~:111 Sa-
kanın ri y:.ıscti n tlc topla ıı
ını~ tır. 

DP.\'let ~(ırası kanun 
lrtyilıasınııı ::?4 ııci ıııaıl

desi üze;·inde ,· r.rilt>ıı bir 
takrir ü1eı ine mü~:tken· 

C<'J'l'\':.lD etıni~tir. . . 
Onuıın sorır:~ kiirsiyc 

gelun Dahiliye ,·ekili ve 

parti grı1l'l sekreteri He
fii~ Saydam -1 ıH·i ııwd

dcııirı karıııııd:ın ~ık:ırıl

ııı:ısıııı tai<'p t'tmi~ \'C bu 
tal0p tas,•ip edilrııi~tir. 

ve bizin~ t!Pı~wk:asimi~_iıı. 1 
halk hakımıyntmc yuk- ---·-----:---
~ek ve nsil hiirmetiııi tem-

t-\liı :ılım SHaı iciyu \'C· 

kili ~iikrii .Sar:ıeuğfo dıı 

son on lwş gün zarfın 
tlaki ıııl'i':.ti lıakkırıda iza. 
lınt 'erıııi:;. 'l' bu iz:llıat 

i!'llrtıpı;:ı tasdlı olnnım:~

t ur. 

~il eder. 

927 kongre:::i Ciiınhu
riYet Halk J 1arli::i ndına 
hi.rinci olmakla lıcrnlwr. 
.\tatürk, lrn p:.ırtirıin ·'A
nadolu ve Hunıeli ,\liid:ı
fa:ıi Hukuk ,, l'Clll i ~·ptle
rinin tt>kfımülii olduğ'una 

i~aret ederek <lt!rni~ti ki: 
.. _ Cümhuriyct Halk 

Partisinin uiiyük kon~re
sini :ı~ıyoruın. Partimiz: 
geçen ıstırap seueleıi jçin
de, millct!mizio haynt 'e 

:;:erefi iı·in gösterıli;!i) fik
~ek azi~ ,.~e iradenin ınü
ıııe.:-.sili olarak, lıundaıı 

dokuz sene P\'\·t•l tC'~l~k
kiil etti. İlk umuıııi koıı

g-renıiı Sıva~t:ı :ıktl'diJ . 
Uıi:-;tir ! 71 . 

Yakında, cihanı, milli 
birlik Ye iradenin yeni 
tezahiirlerine :;;ahit kıla

c:ak olan lıüyük kurultay, 
i:;te böylece kurtuluş \'C 

kuruluş t.arilıiıni:drı ana
ncsiui devaııı eltirırıekte

clir. 

! Balkan Antantı 
Genelkutınay 

konferans! 
Ankara 6 (Radyo) -

Balkan Genel kurmay 
lwşkanları konğresi dün 
mesaisine nihayet ver-

1 miştir. 

Alman Hariciye 
Nazırı · Pariste 
Aıık~ra 6 ( Hadyo) -

Alman Hariciye Xazırı 
l'aıi~u varmı~tır. 

Xazınn ziyart~ti mü
mıstbetilc lıu sabah Pa
rbtl', bı~ı:'yon etrafında 
Slkı hir polis kordonu 
tı1sis oclilıııi:; lmluııiyor<lu. 

' ı~t:ısyon iki ıııemlcket 
ha~· ra ki :ı rilt> s iislPn Hıi:'t i. . 
~~ıat 1 ı ,10 <l:1 , .\lrıı:m 

IJaril'iye Xazırı Fon Hi
lıf•ııtıop · u h:ı rııil tr(lrı is
t:ısyon:ı g-eldi. i:-uı~yonda 
ilaıkl~·e X:ızırı BuııP~ Ha. 
riciyc Xe'l.areıi Lrldnı ,.e 
diğ·er 'l.:t\':ıt 1.:.ııır Lulunu
yorlardı. 

· i~· · h lıir ko:::tihn go
yiıınıi:;: o!:ın Alııı:.m Ha
ri<'iyt• Nazı Fo:.ı Hibentrop 

, güler viizh.! Bonl've dol",._ . . " 
ru ilorleıııi~ ~amia.ıi lıir 
ı>l sıkı~ı yı:ıpılırn~tır. Fon 
HilJE·ntrop: 
- Fran:::ay~ı gHJi:;;iınclen 

,.c zh.leri l<llli<lı°'ııııdan 
re~ k:ıl:id<· bahtiya~ııı de
miş ,., . . asken mı-rasimle 
st>lftırı 1 a ıı mış tı r. 

Nazır. Parbteki •\l
ınarıl.ınn üııiindeıı geçer
kl'ıı ~azi iisıılu ile selftm 
:ılıııı~. bilyiik pal:u: oteline 
iıııııiı:tir. Ilalk: polis nıüf
n•z<'leri :.nk:.ısında ve uzak
larda buluııuyordu. 

Fransız kabinesi Rebi 
Cumlıurun ıiyasctinclc top. 
lanarnk ıniizakPrcye 8 ilk 
kflııunda lıa~lanma!':ma ka
rar vermbtir. . 



21 sonteşrin günü 
Şehrimizde yapılan törende 

Ortaokul Direl<törü Ziya Kıhçözlünün 
verdiği söylev 

Dünkü nushadan mabad 

Güllerini onu yattığı yere ser, bülbüllerin orada 
onun ruhunu şad etmek için şakısın, cuşkun ırmak

ların sesinde, sabah yellerinin 8erin ve toprak kokulu 
nefesinde oııun ebedi varlığım duyalım. Yıldız'arın o
nun ic;in yam~, güne~lcrin, ayların onun i~in doğsun. 

Kavalların sesindr: kuzuların melemesinde onu bu
lalım. Her ta~m onun anıtından bir parçn, her avuç 
toprağın onun mezarıudan bir zerre ol:::ıun. 

Üzerinden ğeçcn en çetin günlerin, en kanlı sa
va~ların bu en büyük kahramanı, ile yükşekt .... •n onun
la ebedileşesin. 

Çocukların onun arkaşından kaç. günden beri mağ'

rup göz yaşı döküyor. Onun i\:in söylenen ~imdiye 

kadar lıiç bir faniye ne~ip olmadı. 

O yalnız Türkün At:ısı~d~ğil bütün şarkın !Jütün 
be~eriyctin babası idi. uiz ona Atatürk diyoruz. As
ya onu Ataşark diye ani~·or. 

Avrupalı, Anıerikalt ona siilhüıı insanlığın babası 

<liye bitap <.'diyor. 

Hir ecnebi gazete. ''Atatürk köçliikten ı::.onıa dün
yanın kiymetsiz bir topra 1~ yığ"ınından başka bir ş~y 
olmadığını süyliyor. 

- SON -

Birinci Umumi 
Müfettiş 

Bir n1üddetten
beri Anl<arada bu 
lunan Birinci unıu 
nı i n 1 Ü f t• tt i si B a \' 

• 
Abittin öznıen ~yın 
3, ünde Ankanıdnn 
vazifrsi başına dön 
nıüştür. 

Sabanca gö
lü üzerinde 

Dahilive Vekale
ti Ada pazarına Sa
ba nen gölünden su 
isalesi ıçi li t 1 öl u-. ') 
zerinde yapı JncC:tk 

tesisa tn ait p: o j yi 
tatkik ve kcıbul et
n1iştir. 

Sayı_& _______________________ / 

IR©ıdly© _. 
-- Hc§l~~IFO~IFÜ lrffil~~ 

Finlandiyanın Ankaf3 

sefiri 
İzmirden geçerken gaıe· 

tecilere beyanatta 
bulundu ~ 

A 
Ankara. t3 (Hadyo) - diya.'<la altı nyınıd:ı · 

Finlımdiyanın Ankara Se· kara'da geçindirir ,c_ 
1zl' firi lzmiı e gelmiştir. Sc- sat buldukça gl ~ 

fir gazetelere vaki Beya- GezdiO-im Yeı !erde 'fO 
- o . I!!' 

natında. ezcümle l'.'unları venin bü\'ük inld~:ıf' • - . ~ J~~ 
şölemi~tir: şahit olclum. oor 

·~ 
rim bana bılbassc 1 

, 
Türk milletinin kayıp- "il ı 

<li sahada hüvük ıı 
ettiı1:i Atatürküu cenaze · ı··ı·~ 

'° ,·erdi. Umarım ki 
ınerasin: inde bulunrııak üz-

diya iktisadi sah:ıd!l re Ankaraya geldim. Ata- c 
türkün ,·efat haberini Bu- kiye ile eyi müııascb 
dapeşteue aldım. Biiyük I de bulunsuıı. 
adamın ufulu Türk mille- . d' 

1 
1 

ti kadar biziuc müteesir lımiri çok se,· 11' • 
··tL 

etti. Bu ad3m yalnız Türk rar zivarPt etmek ı:: 

milletinin değil: bütün in- Ttirki;enin nefis i(I.~ 
saniyetin malı idi. Buda- üzümleri mt>rnlcl~etı 
peşteye döomekliğiın icap evi rağ"lwt k:ııak"11• 
tt . t . ld" B ~· 1 .1 ,. v~' e ı. zmıre ge ıın. en 9anıp arınızua Y·· r 

senenin altı ayını Fil'llan- vaş hari\te tanıfü'0 

Donanmamız manevra- lstanbul radyo istasyof1 
dan döndü 

Donannıanıızın iştirak eden harp 
Kara denizde yap gen1ilerimiz boğaz
tığı manevralar bit- dan geçerek İzn1i
n1iştir. Yavuzla be- 1 te dönn1üşlerdir. 
ra ber nıa nevra va ., 

lran .Şahinşahı 
Almanyaya gidiyor 

Berlinde n bildi ril
diğine göre Riza 
Pehlevi Han, Her

Hitler tarafından 

önün1üzdeki ilk ba
harda Alrnanyayı 
ziyarete davet edil
n11ştı r Şehi nşa hın 
bu da~eti kabul et-

tiği bi idi ri li yorsa da 
ziya ret günü henüz 
tesbit olunnıamış
tır. 

Yurtdaş! 
Kaçakçıhk 
Hiyanettir 

Yakında 
yeniden ça- '-

lışacak 
İstanbul refıkleri

rnizde okuduğunıu
za göre Pa ris rad

yosu yeni Ankara 

istasyonuna pek ya
kın bir dalğada Ça
lışdığı ve n1üte

nıadiyen neşriyatı 

izaç ettiği için kuv
vetli ve rnükenınıel 
oln1asına rağnıen 

İstanbul Ankarayı 
layıkiyla dinleye
nıemektedir. Onun 

için İstasbul rodvo
su bu hafta içi~de 
tekrar faaliyete ge-

çecek faknt b'\1 
fer 1961 llcdğ;ı ~ 1 
rin.de çalış:ıc~ı 

Da~iliye YeUleti Müsteşarlı'11 • ~ 
D. ıh i 1 i ve Ve k a- ı Ve h h i O e 111 i re, ~ ı . - - ... . . . b~ letı ~lusteşarlıgına nı vazıfesıne 

tayin ediln1iş ol<!n nnştır. 



ŞEHİR ve 
İLÇE 

IJAJJERL.E"WZİ 

... 

M<aır<dlün 
icra Dairesinden 

nıahdut ikenelyovm 
şarkan karye ğ~lr
ben çay şimalen ta
rik cenuben ali şıhı 
iJe nıahdut 100 lirn 
kivn1etli bir ve vi 

~ ., 
ne (Burcı) deı11ekle 
n1nruf tarik ve çen1 
ve te111ir bev ve ta-.· 
rik ile n1cıhdut iken 

--

!ayı 1i91 
'TTR : ;;;; 

lİk günı· 
• 

-PIYAS A-

Bu2'day 
Arpa 

_31_ 50_ 
2 75 

Un - -
(Bir ÇUYUl ) 65 0 

D:ırı . 3 
1'i oh ut --5 
:\lerciU"Wk - . 

_ PirinÇ --- •"> _, 

Sade Ya!! 9 o 
· Tereyaır;-- · - - --

Zl·\ tin Ya .'r ı 
• • ?""' 7 0 

Yün :1 o - ----Deri 3 5 
Badem 1 8 
Badem --u içi 
Ce\' İ7. - - - 1 

5 
~ı-

-;-ı- -J_Je\'İz i~i-- 3 - --

1 

.\lahlep ~ -1 

ı\lazi 
- - -

1 
---

•) 

h: esme Şeker 3 
Toz şP.ker 3 
Kahve - ı · 

~ahun 

5_(_ 

~~ I= 
45 ----

l. av 3i -...:. ____ , 5 

Kunı üzt~j 1 
Pekmez 1 1 
Hal 1 -

5 --4 
-;o.-

Asliye Mahke
mesinden 



1 D A R EH A .. N E S İ 
F.ak~l5Biınaal il-' Daire 

YURTTAŞ! 

B y 
yük bir 

Birvarmis 
!t 

. Bir yokmuş .. 
Evvel zaı11an ieinde 

,;, 

.KAVE 

Sathk icin İçi çok güzel Hikaye ve 
Masallarla dahı bu kitibı her çocu 
ğa tavsiye ederiz. 

..................... ~mlllliiic:BllBI ...... ~ 

. Yu'~~aş 1 Kaçalwı . vatan ~aymıdır. 

Türk evinin se- C eti~ vanbir ev, , 0 . 
refli nn~nesi kiler

- ,,:ı( 

suz bir YU\'a •' 

dir. tadsızdır. 

Kavanoz, kava
noz reçeJ!eri, şişe 

Bu güzel 
rnızı vas:ıtaiın1 · 

~ . 
1 şişpşurupları olnı<1- _...../, 

------ ,,. 
e••••••••••••••••~•••••••••••••••a•o••.•::Cı 
·······~······························ •• •• •• •• u• •• •• •• . ,, Yurtdaş! 
• 
·~ c; KURDUÖUM JZ f ABllİ' 

l<ALAR. VE VAPTIGl~ıt 
DIEMİRYOlLi\R 

Hep ulusun biı·iktirme 
dayanır. 

.sıııt' gttcaa 

Bu gücü a~ttırmak hep seniO 

UlusSess 
~~~om~vo 

Doğu llleri.ıin en m ~ rn bir 8 A S 1 M [ V 1 ~ '' 
M 

r-------------------------11, 
B r nevi Defter. Çek. Bo
no, ~lakbuz, Kağıt haşlık
lan, Karh·izit. Davetiye, 
Duvar afisleri, Sinerna ve 
T1yatro biletleri çok güzel 
bi ı- şekilde (>asdır "e kı~n 
bi r n1üddet içinde teslinı 
edil ir. . 

Yeui d'etirtu <'•iıtıiı 
~ ı--t ·l' 

fantazi ve l; Ub1 

harflerle <~oi' şıl., 
~eeete lifi <•d:ıl'• • e 

basılu· . . 

~liicellithanemiz ':1rıl 1 

Ikr bon'Lt kira b, oe:t 
. . \ . t.. J • ('O ,. · s~ır )u un ~<·Y et . 

• • 1 

:;-ık 'P beg··ııilt;cPk ;-< 1
' 

dt: tf'l·iid t>dilir. 

v r. rilecuk ·j p:tri~ler. ::ı:öderilecc!~ p:ı.raln.r ~!:ırdinde ( cı ıı:
BasııneYi ) i<.l:ıre rııüdürlii~ü namına g-önderilmelid.ir. 

Dışarıdan gönderilecek sipaı·iş nümunelerinin 
rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz . 


