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TÜRK MİLLETİNİN MERTLiGİNE TESEKKÜR ETTİLER --
l 

için1 uğramama~ 
~tom, tazyik, hücum ve ~:tila seline uğramamak için 

Reisicumhurumuzun Millete 
Beyannameleri 

lhemleketler, tıpkı dağlardan inen bu azgın selin 
) ti . f.' 8fdmaz, demir ve çelikten sedler oıyapmağa başladı-
1,r lkat bu, öyle bir sel ki çok defa onu durdurmak, 

~:olunu değiştirmek için yapılan sedlerin yalnız demir 
d •kten olması kafi gelmiyecektir. Bu sedlerin inşaat 

BÜYÜK S EF DİYOR .. . 
o 

Ki: 
elerj içinde demir ve çelik ile beraber milli birlik, 

atkı, vatan sevgisi, esarete karşı kin, nefret ve isyan 
"Türk Milleti -Ilerliyen Ve Daima 

Bir Heybetli Varlıktır" 
Yükselen 

~ esi de karıştırılmalıdır . 
• '1, lngilter~ Fransa ve daha alakadar bazı devletler 

·~ anladıkları için futuhatçı ve istilacıların sözlerine, 
na, muahedE;ferine ve insaflarına zerre kadar gü-

k Ve dayanmak mümkün olmadığını takdir ettiler 
16re geceli gündüzlü çalışarak demirli, çelikli ve ayni 
llda imanlı mukavemet hazırlıklannı tamamladılar. Bu 
i tl~dır ki F:ransız Cumhurreisi Londrada iken yaptığı 
bbır hitabede Fransanın evlatlarının her zamandan 

'1ı· U&:ün bir ve beraber olması lüzümünü izah etti. 
• • 

1 •ıcdanın, istiklal aşkının her duyğudan fazla inkişaf 
ç hu asırda istilacıların kurunuvustada da olduğu gibi 
~ ülke ve kıtaları ateşli ve kanlı bir akın tufanına 

•larına imkan verilmiyecektir. 
SIRRI SANLI 

................ , ................................... «•••············ .. 

Mebus 
Namzetleri 

~zetler arasında Valimiz 
o. Fazlı Güleç'te vardır 

~llkarabisar: 
Çetin kaya, Haydar 

1, Cemal Akcin, Meh
il Gönenç, ismet Akos

e ~~ liamza Erken. 
1 ~ .. lakn mebus. 
~ t>!rı: 

· ktar Hüsamettin Kural t b ' 
A~ oeyraklı, İhsan Tav. 
~ya: 

, ........... 
1
d Url\s, Nafiz Aktin, .,., 

1 ~k Uiıcu. 

1P, ~ •ra: 
lb~ lnönü, Mümtaz Ök-
• Q •bya Galip Kargı, 

•ytın, Falih Rıfkı Atay 
n~tas, Muammer Eriş, 
· lldüz, Ahmed Ulus, 
~ ~•nacı, Eşref Demirel, 
.. UaJdsl, Belkıs Baykan. 
~I mebus. 
~Ya: 

lzmir Mebus 
Namzetleri 

lzmir namzetleri listsi şudur: 
Hasan Ali Yücel 
Şükrü Saracoğlu 
Mahmut Esat Bozkurt 
Halil Menteş 

Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Celal Bayar 
Kamil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Benal Arıman 
Mustafa Bengisu 
Şehime Yunus 
Mehmet Aldemir 
Nazmi Ilker 

\ 

Dr. Hulusi Alataş. Adnan 
Menderes. Nuri Göktepe. 
Nazmi Topçu.,ğlu. ·or. Maz
har Cerman. Mümtaz Kay
nak. Dr. Şakir Şener. 

Balıkesir: 

Ankara 24 (AA) - Reisicum
hur ve C. H. P. genel baş
kanı İsmet İnönü, metni a
şağıda yazılı beyanname ile 
partinin yeni mebus namzed
lerini ilan etmişlerdir. 

Sevgili va t andaşlarım: 
Büyük Millet Meclisini teş

kil edecek yeni namzedleri 
huzurunuza takdim ediyo
rum. Bu namzetleri intihap 
ederken bize yalnız vazifemi- 1 

zin vicdani ilcasiyle vatan
daşlarımızın temayülü rehber 
olmuşt.ır. 

Asil milletimizin Büyük 
Meclisazaları üzerindeki iti
madının derecesini anlıya
bilmek için, parti teşkilatın
da ve halk taba katarı ar~.

sında çok dikkatli tetkikler 
yaptık. Memleketin geniş 
niş mıntakalarında par tiye 
mensup ikinci müntehiplerin 
takdir ve t avsiyeleri demek 
olan istişare reylerine müra
caat ettik. Ta ki namzetleri 
yüksek reyinize arzederken 
vatanın mukadderatına dört 
sene müddetle hakim olacak 
mebuslar üzerinde milletimi 
zin takdir ve itimadını aza
mi derecede toplayabilmiş 
olduğumuz kanaatindeyiz. 

Vatandaşlarım, 
Milltt hizmetindeki vaıi

felerin iç ve aış siyaset ale
minde çetin olduğu devir· 
lerde yaşıyoruz. 

~. b İ Ercin, Numan Ak
~ lt, r: Cemal Tunca, Tay
~~:>ltmen; Rasih Kaplan, 
-\~ Ôrs. Dr. Münir Soy-

11' ~ 
)dıı:ı: 

HaciınÇarıklı. Hayrettin 
Karan. İsmail Hakkı. Kazım 
-Devamı 4 ·ü ıcü sahifede-

Canlı inkişaf halinde olan 
büyük bir milletin her isti
kamette birçok ihtiyaçları 
ve meseleleri karşısındayız. 
Cumhuriyetin vatana temin 
ettiği emniyet ve imarı ge
niş olarak ilerletmek istiyo
ruz. Vatandaşlar arasında 
huzur ve hürmetin muhafa
zasını vazifelerimizin başında 
tutuyoruz. C. H. Partisinin 
memleketin bütün çalışkan 
ve kıymetli e' lfr :Ha:·ını hiz-
met yoluna sc. kctm~kteki 
muvaffakiyeti lı :r g1n daha 

t!"herlaynin Son Sözleri Ve lngiliz _r~~t~l!-atı 
'-ı ~ra (Radyo) - İngiliz gazeteleri başvekillerinin "Almanya?. _h -: 1 ı l_<~ 1.;.a ~ı , .'·~ 
~L. ır abluka altına almagw ı düşünmekten çok uzagw ız fakat hurrıyel ve ıstıtda\lcrııı ı 
""'' 1 - ' • ' h . , taya azmetmiş milletlere elimizden gelen her yardımı yapacagız ,, meeıuıoe 1 s<>n 
'"-tıııı tefsir ederlerken " Bu meselede bugün İngiliz umumi efkarınında tecavüz\! vğ-

l" ~k . d . .. h. l -._, mıllt>tlerle beraber olduğunu ve hükumetlerine bu hususta aıma muza ır 0 aca 
>'•tmaktadırlar. 

~~hus intiha hı teftiş ·heyeti riyasetin~en 
~tb'lla seçimi 26 Mart 939 Pazar günü Halkevinde yapılacağından İzmır k.a
~ ''Yın müntehip sanilerinin o gün saat 9 da müntehibi sani mazbatalarıle 

t~ine gelmeleri ilin olunur. 

• 

imeır,_ ~Itür, endüstri prog-
ramlarına geniş mikyast~ 
devam ":'edilecektir. Fakat 
bilhassa1 köylü ve çiftçi hal

bunun için • geniş mikyasta 
ziraat ve ilk tahsil imkan
ları nı bulmak başlıca emeli
miz olacaktır. 

Bütün bu idare düzeninin 
halk için de halkın mesele
leriyle yuğrulmuş müstakil 
ve muntazam işleyişinin se
mereleri hatta iktisadi olan 
verimli tedbirlerinin başın
dadır kanaatindeyiz. Aziz 
vandaşlarım: Bana ve riya
set etmekle iftihar ettiğim 
cumhuriyet halk partisine 
yüksek itimadınızı layık gör
menizi isterim. Ben ve büylik 
Millet Meclisi azazı arka
daşlarım itimadınızı kıymetli 

bir emanet gibi vicdanımızın 
içinde muhafaza edeceğiz. 
Bize açık alınla işlerimizin 

hesabını 'Vermek hiç röz 
önünden ayırmadığımız bir 
borç olacaktır. 

Türk mill l' ti ilerliyen ve 
daima yükselen bir heybetli 
varlıktır. lçerdeki ihtiyaçlar 
ve sıkıntılar ne kadar çok 
olsa dışarıdaki siyaset buh
ranları ne kadar kanşık ve 
dolaşık görünse bütün bu 
zor şartların içinden Türk 
milletinin itibar ve refahını 
artmış ve genişlemiş olarak 
çıkacağına samimi ve kat'i 
olarak inanıyoruz, güveni-
yor uz. 

24/3/1939 

ziyade kendini göstermekte- l 
dir. Nifaksız ve huzur içinde 
bir çalışma hayatının hizmet
lerini vatandaşlara temin et
mek başlıca emelimizdir. 

Qkımızın kaza~c~ı _ar~rıp 
Türkiye Reisicumhuru 

C. H. Partisi genel başkanı 
ismet lnönU 

Aziz vatandaşlarım: 
Bmaişet seviyesini yükseltmek 

Harici siyaset sahasının 
şüpheli ve karışık bir dev
rinde bulunduğumuz, uyanık 
gözlerinizden gizli kalamaz. 

~insanlığın büyük facialar 
karşısında kalması ihtimali 
her zamandan ziyade artr.1~
tır. ln~anlık ailesinin mühim 
bir uzvu olan Türkiyenin ne 
vazifeler karşısında buluna
cağını kat'i olarak tesbit et
meğe imkan yoktur. Bu ih
timaller karşısında ancak 
kudretli milletler kendilerini 
ve insanlığı kurtaracaklardır. 

Kudretli milletler muhab
bet ve emniyete dayanan bir 
birlik içinde vatandaşlarının 
yüksek menfeati için her 
fedakarlığı yapmağa hazır 
olan imanlı ve iradeli mil
let" erdi. 

Biz bu milletlerin başında 
bulunanlardan olduğumuz 
kanaatini cesaretle söyliye
b iliriz Reylerin izde göstere
ceğin: z kalbi beraberlik ile 
itim n t .llilletimizin kudretine 
yeni bir delil olacaktır. Aziz 
vatandaşlarım: Cumhuriyet 

Belediye Reisiıniz 
- ·-

lisi Oluyor 
Sevinç ve iftiharla öğren

diğimi ze göre İzmir valili
ğine, ızmirin imar veihyaSı"· 
vazifesini sağlam ve yorul
maz omuzlarına yüklenen 
Belediye Reisimiz doktor B."! 
Behçet -Üz tayin edilecektir:-

İzmirin canlandırılması için 
Jİzile~ p;~ğram~~Wbikhu- , 
susunda en selahiyetli bir 
"şahsi~et ola 7dökto7°Behçet 
Uz hakkında bu)ha~i"ıi'"'Te7" 

feyyfid'ünü t emenni ederken 
vilayetimizde pek büyÜk~ 
metler ifa eden ve unudul
ınzbir na.;- bırakacak olan 

.. B:--Fi"ZG-Gülece de yen\ va
zifesinde sonsuz muvaffaki
yetler dileriz. 

1 •• v ,:, 
zmır a-··.=. . .. .. • • 

1 

Halkın 
Yazımız 

Sesi Hakkın Sesi 
4 üncü Sayfamızda ______ Gllll ___ ı•111 _ ___ _________ _ 
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S Aile Ocaklarını Söndüren ! 
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Ne Yaoayım Seni Çok Sev
di2im İçin, Saııa Böyle Takıl

maktan Ze,1H: Alıyorum 
l 

rJIKarım bir:anJeski ... ;bucala
masmı bıraktı. Ve . şunları 
söyledi : 

- Geçen hafta ~sarhoş 
geldiğin gecE", bana çok ezi
yet ettin .. Bu çürükler işte 
geceden kalmış 'olacak ... 

Onu fazla telaşa verme
mek. daha doğrusu eğer bir 
orospuluğu varsa yakalamak 
ıçın kızgınlığımı unutmuş 
gibi hareket ettim ve : 

Y .. l . ? - a oy e mı ... 
Dedim ve arkasından alay

lı alaylı ilave ettim ! 
- Ne yapayım sarhoşluk 

bu.. Arabacılığa benzemez 
ki.. Neyse kusura bakma 
öyle ise ... 

Karım, benim bu sözleri
me kandı. Müteessir oldu
ğuuu göstermek için gözle
rinden yanaklarına iki damla 
yaş akıttı. Sonra : 

- Siz erkekler böylesiniz 
işte, dedi. Kadınların hem 
canlarını çıkarırsınız, hem 
de arkasından "bunları kim 
yaptı ? Neden oldu bu? .. ,, 
Diye de bir sürü sorgu sual.. 

İşi ört bas etmek için bu 
hareketimden utandığımı 

söyledim ve : 
- Ne yapayım .. Seni çok 

sevdiğim için, sana böyle 
takılmaktan zevk ahyorum .. 
Ca:um l:anc~ğım .. . 

Dedim, işi tatlıya bağla

mış göründüm. 
Sen bir de ozam~n gelip 

içime sorsaydın .. Neler var
dı neler ... 

Kendi kedime : "inşallah 
bir şey yoktur amma, sonun
da bir çapanoğlu çıkmasa!,, 
Diyordum. 

O gün annemi bir kenara ! 
çektim ve şöylece konuşmağa 
başladık. 

- Anne, sana çok mihinı 

bir şey soracağım.. Eğer se
nin evladın isem bana doğ
rusunu söylemelisin ... 

- Hayrola oğl~m.. Gene 
ne var? 

- Senden ne saklıyayım 
anne.. Bir aydanberi karım
dan şüpheleniyorum. Geçen
de de göğsünde çürük yer
leri gördüm. Kendisine sor
dum, onları ,hani sarhoş gel
diğim gece benim yaptığımı 
söyledi. Ben öyle bir şey ha
tırlamıyorum amma, sarhoş 1 
olduğum için olabilir .. Dedim 
ve sesimi çıkarmadım. 

Şimdi san~ soruyorum 
anne, sen bir kaynana gö
züle karımdan şüpheleniyor 

musun, şüphelenmiyor mu
sun? ... 

S .. ı 1 - oy esene anne .... 
- Ne söyliyeyim evlad !.. 

Ben kimsenin günahına gi-
rem'!m .•. 

- Fakat anne beni bu 
şüphelerden kurtarman la
zım!... 

Annem boynun.u büktü. 
Ve ağlamağa başladı.. Allah 
Allah.. Demek annemin bir 
çok bildikleri vardaki, onu 
yarasına dokunulmuş gibi 
ağlatı yordum ... 

Israr ettim : 
- Haydi anne çabuk söyle .. 

Yoksa merakımdan gebere
ceğim neredeyse ... 

Zavallı annem, ister iste
mez şunları söyledi : 

- Devam edecek 

--...-.:.~--

Dövmüş 
Keçeciler Bahçeli han ar

kasında Eyüp oğlu Mustafa 
yük yükletmek-meselesinden 
İsmail oğlu Etemi dövğünden 
yakalanmıştır. 

Demirleri çaldı 
--.......,·~---

Keçeciler Fevzi paşa bul
varında Hasan oğlu Bekir 
Yusuf oğlu Sabrinin depo
suna anahtar uydurmak su
retile 400 lira kıymetinde 
demir hurdavatı çalarak hur· 
davatçı Ahmet Zekiye sat
tığı tespit edilmiş ve suçlu
lar yakalanmıştır. 

1 MÜSABAKA'nın 4 ncU haftası şerefine .. 
bugün matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
İzmirlileri tesiri altında bırakan BÜYÜK VALS şahe
serinden sonra, onun gibi bütün büyüklerin bir araya 
gelmesiyle onun kadar kuvvetli olarak ibda edilmiş 

olan MÜZİK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ 

BüVüK CAZ 
Fransızca sözlU 

Tayron Pover - Alice Fay - Don Ameche 

Tarafından yaratılan bu Büyük Filim, görenlerin tekrar 
tekrar görmoğe doymıyac•. kları her şeyi ile BÜYÜK
LÜK HARİKASIDIR. 

Seanslar: her gün 1.30 -4.00-6.30-9.00 da .. Cumar
tesi ve Pazar günleri 11 de başlar. 

............... 1111.:m ......... lml ......... 

Dünyada 
Neler Oıuyor? 

--~-=~--

lngllterede otomobil 
kazaları azahyor 
Birçok senelerdenberi yol

larda otomobil kazaları hiç 
eksilmeyip bilakis mütemadi
yen artmakta idi. Hemen 
hemen her memlekette vazi
yet böyle idi. 

Ancak bu sene bazı mem · 
leketlerde, geçen senelere 
nazaran kazalar bir derece 
azalmıştır. Bu sene kinun
saninin 1 inden eyh'.ilün 30 
una kadar bütün İngilterede 
yol kazalarından 172,695 ki
şi ya ölmii ~ yahut yaralan
mıştır. G <!çen sene ayni 
müddet zarfında 175,220 ki
şi ölmüş yahut yaralanmıştı. 

Geçen sene yol kazala-

rından 4821 kişi ölmüştü. 

Bu sene ise 4658 kişi öl
müştür. Geçen sene 17,399 
kişi yaralanmıştı. Bu sene 
168,037 kişi yaralanmıştır. 

Bu hesaba göre ölümle 
neticelenen kazalar yüzde 
3,38 ve yaralanma ile bit ·n 
kazalar yüzde 1,39 nisbetin
de azalmış demektir. 

Bu sene İngilterede sey
rüsefer eden otomobillerin 
sayısı 158,639 arttığına ve 
bu tezayüd yüzde 5,51 nis
betiride olduğuna göre kaza
ların azalmasının daha mü
him olduğu anlaşılır. 

Şurası da şayanı dikkat
tır ki kazalar büyükler ara
sında ehemmiyetli derecede 
azaldığı halde on beş ya
şından küçük yaşta olan ço
cuklar arasında bir derece 
artmıştır. Geçen sene dokuz 
ay içinde 806 çocuk yol ka
zasında öldüğü halde bu se
ne 821 çocuk otomobil al
tında kalmıştır. 

Cigara paketlerinden 
çıkan resimler merakı 

Çocuklar arasında cigara 
paketlerinin kaplarını birik
tirmek ve bunlara o nevi
den az veya çok bulunma
sına nazaran bir kıymet ver
mek merakı vardır. 

Bugün İngilterede bu şe 
kilde bir kolleksiyonculuğun 
büyük kimseleri dehşetli sar
dığını görüyoruz. 

Avrupanın birçok memle
ketlerinde cigara paketleri
nin içine resimli kartlar 
korlar. Bunların kimi artist, 
kimi meşhur sporcu, kimi 
tanınmış bir muharrirdir. 

Bu kartları biriktirmeye 
merak saranlar onlardan al
bümler yapıyorlar, ellerinde 
olmıyanları birbirleriyle de
ğişiyorlar, p ul kolleksiyon
cuları gibi bu kartları top
tan alan v~ sonra istiyenle-
re rn ' a:ı!ar var. 

Cigara paketlerinden çı
kan kaı t' a " ı biriktirenler a
ralarında bir de cemiyet 

tn~·ooi
1

rrmTonii~ın-~~:ı 
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Çok üşüyenler 
(2) 

Ancak bu türlü .sebepten 

çok üşümemeğe çare hemen 
elbiseyi azaltmak değildir. 
İnsan kaloriferi istediği gibi 
açar, kapar. Fakat elbisesi-
ni istediği gibi azaltıp ço
ğaltmak için eski zaman pa
şazadelerden bazıları gibi 
arkasında bir uşak bulun
durmak lazımdır. Böyle yap-
mağa kudretiniz olsa bile 
onun artık modası geçmiştir. 

Onun için çok giyinmeğe 

alışmış olduklaı ından dolayl 

ve çok üşüyenler ilkin sa
bahları on dakika kadar be
den mümaresesi yaparak ya
hut yirmi dakika kadar yol 
yürüyerek vücutlarını çok ü
şümemeğe~ alıştırdıktan son
ra elbiselerini azaltabilirler. 

Böyle yapınca çok üşü
mek elbis.enin fazlalığından 
değil de çok oturmak
tan ileri geliyorsa oda geçer. 
Çok üşümemeğe kendisini 
alıştırmak için, ılık sudan 
başhyarak soğuk su ile-duş 
yapmanında büyük faydası 

olur. 
Kimiside ,geniş nefes al:. 

mağa 1 kendisini alıştırdığı 
"için vücudt'lnu--~maz:ç.ok
üşür. Buna - karşı çare spor
cuların yaptıkları gibi geniş 
nefes almasını öğrenmek ve 
ona alışmaktır. 

Tiroit guddesi "yolunda iş

lemediği vakit insan gene 
çok üşür. Çünkü vücudun 
beslenme işi bozulur, lüzu
mu kadar sıcaklık hasıl ola
maz. Bu sebepten çok üşü
yenler saçlarının seyrekli
ğinden . boylarının uzun ol
mamasından kendi kendile
rini de tanıyabilirler .. O va
kit çok üşümekten kurtul
mak için tiroit hormonu te
davisi lazım olur. 

Bazıları çok üşüdükleri 

halde heden mümaresesi ya
hut soğuk su ile duş yapma-
kudretleri olmaz, kendilerini 
o kadar halsiz hissederler 
onlara da sıcak su banyosu 
iyi gelir. tabii banyodan son
ra kendisini üşütmemeğe 
çok dikkat etmek şartile. 

Banyonun içinde kaldıkça 
insanın hiç üşümiyeceği ta
biidir, banyodan çıktıktan 
sonra odanın . harereti - ban
yonun harareti kadar de
ğilse de biraz yüksek olursa 
aradaki küçük fark - soğuk 

olursa - vücudun soğuğa kar
şı koyacak cihazını tenbih 
eder. Böylece birkaç gün sı
cak su banyosundan sonra 
İnsan artık üşümez. 

- Son -
.. -~-----
kurmuşlar. Geçenlerde bu 
cemiyet bir kongre yapmış 

ve 60 bin resimden müte
şekkil bir kolleks iyona 2000 
lira kadar bir paha biçmiş
tir. -Bugün 23 mart herkesi YENİ Sinemaya 

koşturacak ilim haftası başhyor 

TAKSİ H YDUTLARI 
Taksi haydutları un feci icraatları 

PEKOS KRALI 
Kovboylar kralı JON VA YNE 

İstanbul Senfonisi 
Münir Nurettin Mehterhane musiki heyeti İstanbul 

sinemalarile ayni zamanda göstermeğe 
muvaffak olduğumuz TÜRKÇE Foks Jurnal 

- Hergün talebe 8~ÇPazar lOda halk matinesi 1-0--1-5-k-. 
Cumartesi Pazar 10 - 2 - 8 - 15 te ~ 
Sair günler 2 - 5 - 8 - 15 te ~ 

s 

• 
Milli Radyo Idaremizio 

Bir Tavzihi 
Memleketin muhtelif ma

hallerinde yaptırdığımız mu
ayene ve mesahalar netice
sinde milli postamızın İstan
bul ve emsali yerlerde eyi 
dinlenilmemesine başlıca Ra
dio - Paris'nin müdahalesi
nin sebep olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Ahiren hükumetimiz mu
rahhaslarının iştirakile Mont
röde toplanan Avrupa 
Radyodifüzyon konferansımn 
başlıca mevzuunu ela bütün 
Ayrupa milletlerini alakadar 
eden bu mühim mesele ya
ni dalga tevzii işi teşkil et
mektedir. 

Mesaisini bu ay nihayeti
ne doğru ikmal etmesi muh
temel olan Montrö 
konferansı mukarreratı tad
bik mevkiine girinciye ka · 
dar Radio - Paris'nin izaca
tından mümkün•mertebe kur 
tulmak için gert:kli olan tek-

nik tedbirler alınmış ft 
zumu olan malzeme 
raya sipariş edilmiştir. 

Bu malzemenin vürıl 
dan sonra milli post• 
yurdumuzun her köt . 
ıshksız olarak dinlene 
ği kuvvetle umulmakta 

Sınai parazitlere geli 
3222 No.lı telsiz k•". 

'bl nun 16 maddesi mucı 

telsiz alıcıları üzerinde 
rışıklıkları mucit ibtİ 
neşreden elektiri veyi 
kina tesisatı sahiplerini' 
ya işletenlerinin bu k 
lı kları izale ve bu mil 
olmadığı takdirde aı• 

için almakla mükellef 
dukları tertibat hak. 
halkımızı tenvir için bit 
name hazırlanmakta ff 
maksatla çalışmakta ol.
misyonun mesaisi hayli 
lemiş bulunmaktadır. 

---····--Sinema köşesi: 

Sinema yıldızlarının haytl 
Ve filimleri 

. VİCTOR Mcf1 LAGLEN 
" Ilkkanun "~1886 ,, da Londrada doğmuştur. Koyd 

açık mai gözlüdür. 
FLIMLERI 

'!olun Çağırışı , Karnaval, Jack Kortinyale, Allah~ 
deşı, Kralların Sporu, Şanlı Sergüzeşt, Kalender ~ 
Çingeneler, Dragonun Şikarı, Akyolun Lordu, Sevgili 
van, Netameli üçler, Tesadüf Rüzgarı, Kovalanan, 
Çelik Erkekler, Güzel Jest, Şanın Bedeli, Karmen•' 
gileri, Ana Macbree, Her Lim <? r.da Bir kız, Kaptall 
Kuvvetli oğlan, Hayber Nişancılarının Kralı, Şafi 
Parisi Kanıksamış, Seviye ustünde, Mes'ut Günler, 
va Kadın, Üç Baldırı Çıplaklar, Her Milletin Kadın•• I 
belle'in fşi, L~kedar, Şen Cabellero, Şeytanın LotarY' 
ris Uyurken. Rachety Raks, Müttehem ve Mücrİl11• 
Biber, Hayata Gülen, Oick Turpin, Artık Kadın Yolı• 
bolan Kolcular, Cinayet, VVarf Angel, Kaptan D ~ 
İçrenir, Tazyi t Altıeda, Büyük Otel~e Cinayet, J.I 
Klondike Anne, Profesyonel Asker, iki Bayrak ~-
Şanlı Hayvan, · Deniz Şeytan ları, Nancy eksik. OO 
Mee Villie Vinkie, Onun erk \!ği idi. 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 ~ 

Bütün bir hafta zevk - v; :eşe içinde alkışlan•11 

DÜLVAHAB'. n muvaffak eserı 

YAŞASIN AŞ 
Tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı fifİl111 ti 
hafta kalabalıktan gelemiı~n binlere~ sayın 111U~e 
rin talepleri üzerine BİR HAFTA DAHA . göster••/'. 
-----'------- .--~eJi~ 
Seanslar: her gün 2.30-~S.30 ve 8.30 da Cu111•' .• ıi 

' bUf~ 
Pazar 11.30da halk seansıdır. 12.30 za kadar 
diğer yerler 20 kuruştur. 

mıııaıııimİ ____ mEI __ ~ 
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•• •• •• uruzsuz 

Yurt 

şöf ör 
hesabına 

Necati, Pariste yurd 
saygı toplıyor 

-----
Ankara Radyosu 

(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

harici Türklük alikalarlle daha fazla meşgul olmahyız 
(YAZAN AHMET EMİN YALMAN) 

-3-
~liyilk validenin Niğde- böyle iki nesil sonra ta Ame 
lltt getirdiği masal, hikaye, rikada doğan, büyüyen to-
foı lar sözü yolundaki Türk runlarına bu Kültürü tama-
lb klor hazinesi tamamı ta- mile devretmek kudretini 
~~ı?a Nevyorkta doğan gösteriyorlar. 
lb ıkı kıza geçmiştir. Ye- Gönül öyle ister ki Nev-

gümrük kelimes: ge~lyor· 
muş: Çocuk söyleyişe baka
rak keElet1 sonra bir vav 
koymuş. Babası köpÜrmüşt 

- Vay, ben senin okuman 
için avuç dolusu para sarfe
~ Devamı 4 üncü sahifede-

1639m. 183Kcs. 120KW. 
'!'.A.Q. 19,74~ . 15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. ı;i,70m. 9465Kcı. 20KW . 
12.30 Proğram. 
13.35 (Müzik operetler· Pi.) 
14 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. lb ek yerken bize memleket yorkta doğan iki torununa 

d ••alları söylediler. Bunlar- Türk Kültürünü ve Niğde """ ' ..... -. .................................... ..,_"' -....-~ ......... ~ 

6
•n biri Nasreddin Hoca ile ruhunu devredenNiğdeli bü- KADIN 

14.10 Türk müziği Halk mu
sikisi, Sıvaslı saz şairleri 
aşık Veysel ve Ibrabim, tak
dim eden: Sadi Yaver Ataman 
14.40-15.30 müzik (üvertürler 
ve op '!ra aryaları) 

ç köse arasındaki bir kur- yük anneye Halkevi kadir ,.. 
· (,•ılık müsabakasına dairdi. ve kıymet bildiğini göstersin. OrgÜ İŞİ kışlık 

~ ç kurnaz köse ne yapsalar Bir mektupla beraber çok b• t 
Ga••reddin Hoca neticede makbule geçeceğine şüphe Jr ID8D 0 
g tGn çıkıyordu. Bu masal etmediğim bir hediye gön-
~~~ bir canlı dille öyle dersin ki bu da bence bir 

ırler)e ·ve benzetmelerle mıktar iyi ambalaj edilmiş 
'6yltniydrdu ki ağzımız a- Niğde elmasıdır. Bana so-
Çtk'"'dinledik. rarsanız Amerikach elmala-
b' Bugün Yunanlılarla sıkı rın alası var. Fakat gelin de 
~. dostluk ve kardeşlik buradaki Niğdelilere bunu 
hı lındeyiz. Bir kısı:n Yunan- anlatın. Diyorlar ki; "Niğde 
t .. •rın bizim dilimizi ve Kül- elması senin bildiğin gıbi 
kllrilaıüzü benimsemesi, bir değil, memlekete gidip te 
~••ını Türklerin Yunan dili onlardan bir tane yimezsem 
ab kiiltürüne sahip olması, dünyadan gözüm açık gide-

tnge aykırı sayılacak ha- ceğim.,, 
;ekctıer değildir. İki mem- Nevyork ~iğdelilerine 
ektti daha kuvvetle bağlı- memleket havadisi verirken 
r~1l bir bağdır. İşte bunun Latin harfleri bahsi açıldı. 
Çın serbestçe şunu söyle- Dr. Haçopulos elini açarak 

!bek caizdir ki biz yakın bir bu harfleri getirenlere dua 
:'!lide kapalı gözle hareket etti. Meğer sebebi varmış. 

17.30 Proğram 
17.35 müzik (dans saati-pi.) 
18.15 Türk müziği (fasıl he
yeti) Safiye Tokay ve Tah
sin Karakuşun iştirakile 
19 konuşma ( dış politika 
hadiseleri) 

" ... ..,.,. • ..,,...,~! 19.15 Türk müziği: beş mız
rablı sazla peşrev ve sema
iler, iki tanbur, kanun, san
tur, ut, Mesut Cemil, Refik 
Fersan, Vecihe, Zühtü Bar
dakoğlu, Cevdet Kozan. 
19.35 Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 
Cevdet Kozan. 

1 
'tık. Mübadeleyi .. ya parken Çocukluğunda Arap herfleri 

:;11 unuttuk ki varlığımıza yüz~n~en babasından dayak .. 
Je 'ncı sıfatile harice giden- yemış ... 

Okuyan: Mustafa Çağlar. 
1-Kömürcü hafız post -Hüz · 
zam beste-Aldımhayali per
çemın. 

l~Qen bir kısmı arasında Doktorun babası imla me-
l lirle Kültürünün öyle sağ- raklısi imiş. Bir gün oğluna 
'lb k .. kl · d bir mektup yazdırmış. lçind e o en var ır ki işte 

unlll' 9=:---=.: ..... ~ F~o+~4 ~--~· ......... -....~...- 1 -
~71t--Y3ô3Rmıııınu~ .. ~~ ~~ 

2-Sadettin Kaynak- Hüzzam 
şarkı · bin hüzün çökdü. 
3-Hacı Arif bey-hüzzam şar
kı-bahar geldi beyim evde 
durulmaz. 

,Salih Sonad " ~ r ;s 1 Citt7' Saç -v~Zührevi haS:-[+) ; e :\ 

t 
talıklar mütehassısı · "2 8. "" ~ 

T
nci Beyler sokak No. 81 r+' ~ ~ e: ~ 
~EFON 3315 t+ ::! r e a; 
~ a!:_J;;;;t;;;&~~~ z !::! 8 

~. De~ir Aır ~; ~ 
] - Al~3: 

- .. Ka:nı;ıo~ıuı - - - ~ D> ıı.ı 
tıtt •Te~u~ül hutilhkları g - -ı S. 

elektirk tedavisi !?.. D> ~ ... . . a-
.. 'll t r 1 · , ! , ı rı ! • , , ~· ..- ~ 
'h.: ;; r!J!h•: un ,:· .,, ~ 

r>r. Fahrii~k ı ~ .. ! 
1lıııir Memleket H~stanesi ~ • - ; 

ile Rontken Mütehusısı :?'2 - O' E! 
"iken ve elelıtr ik tedavi•ı a.' ~ !!.. :.. t:! 
Yapılır Jkinci Beyler So. 3 "t; ! ~ 

~o. 29 TELEFON 2542 ~ ~ ~ ~ 

'>e';;;;=s;.bı";k • ~ = = 
1( mıı~mmm~ 

d emer caddesinde Gaziler ÜROLOG OPERATVR f 
t. ~. 18 numaralı tütün ve kır- DR. Fuat Soyer 
"-•ıye ve saire· dükkanı azi- Böbrek, mesane, prostat, 
b•et dotayisile devren sa~ idrar yolu hastalıklarını te-

111:tır T r 1 • • d davi ve ameliyatlarını yapar. 
~ib· . a ıp erın ıçin eki sa- 2 .,~; 8eyler Numanzade No. 5 
...:ııe müracaatları. uıuıP11111111111n11umıaı11ıum1111111111-11•- ıııııaı111111 111111 

ibretle merakla,: heyecanla seyredilecek 

Ml~rCRiM 
F;ans~ filim müsabakasında birinciliği kazanan ... Mües

ır bır aile macerasını tasvir eden bu muazzam filim 
Suzet Mals - Margerlt Moron 

Tarafından temsil edilmiştir 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sinemasında 

Burada resmini gördüğü· 
nüz· manto, iki kat düz yün 
ve bir kat da b klet yün 

-birleştir!lerek düz çorap ör
güsü olarak örülmüştür. 

--~-~--

lngiliz 
Muhteliti 

ÖnUmUzdekl mevsimde 
TUrklyede maç ya

pacakhr 
Mayıs ayı içersinde, lngi-

4-Tanburi Faize-Uşak şarkı
niçin nalendesin böyle. 
5-Asım beyin -Uşak şarkı
cana rakibi handan edersin 
6-Bedriye - Karcığar şarkı
güneş doğdu damlara. 
20 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat. 
20.15 Temsil Meraki yazan: 
Moliere Adapte eden: mer
hum Vefik paşa, lstanbul 
şehir tiyatrosu sanatkirla
rından Belizad Butak ın iş. 
tirakile. 

21.15 memleket saat ayarı. 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat. 
21.25 Neşeli plaklar- R. 
21.30 Folklor (kör oğlu hak
kında) Doçent Pertev Bo:tav 
21.45 müzik (Halil Bedi Yö
netken) 

liz muhtelitinin Avrupaya bir 22 haftalık dosta kutusu 
turneye çıkaca~ını h.~:J~r a- 22.30 müzik (Küçük orkest-
l~n Türk f1,;der~S} onu, Ingi · ra - şef: Necip Aşkın) 
lız federasyo.ıu.~ a c.ütacaat 23 müzik - cazband-pL -
ederek, l.ıgj}iz ınuhtelitini 23.45-24 son ajans haberleri 
Türkiyey.! Jav.!I. 1.:~ miştir. ve yarınki proğram. 

-z t • ... f ,J J l .... • d Tel. 1 
ı;. .... '--- ~ ~..., ı...; ::: emasın a 2394 

:?2 .• ~.t. t r;a. :l:::b--.ı:ı it:baren dünya sinemacılık ale-

K A
c.i .. iT.1 i!.iyeşsizAharikÖ~nıı~llel ~ 

Darrıeut 
Çarlık Rusya devrinde geçen . kanlı ihtilaf ve isyanları 

canlandıran biricik şaheser 
VE 

İLK DEFA BUKJONES 

K ARAMACA CETESI 

LÜKS LÜKS 
r 
LUKS Sa-
bunlarını kul
lanmakla ke
se~izi ve cil
dinizi korur-

• 

~A 
J~ j 

sunuz. Israrla 
arayınız.. . 
Amili ÜMID 
fabrikası 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

UKS 
MARKALf 

Ç6m6ŞIR 
VE8ANY0·~ ÜMIDUN 

Sabunları 

TAYYAREDE BIA 
iZ IVAÇ 
YAHUD 

Casus ir Kadının Marifetleri 
.. 

Önümüzdeki salı gününden itibaren bu çok ki 
k h l . t f .k mera ı ve 

ço evecan ı eserı e rı aya başlıyoruz. 
Güzellik ile beraber cesaret ve kurnaz! v b d .. 

ı l 4, v b"l v. • • ıgın u unyada 
.ne er yap".gını, yapa ı ecegını hayretle o" a k h 

6 renece , eye-
canla okuyaca~sımz. 

En nefis 
~kremler, 
lasyon ve 
kolonyalar 
ile~ çeşitli 
tuvalet 
eşyası 

Telefon 

no. 

3882 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

· Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlanna 

:YRICA FOKS: J~~NAL - S~~nslar: her gün 3.15 
...,....oo.-.s •. 4•5•t•e•Cl.ullmllliartiiiiiesliıi.: mlm2.30da ılave seansı vardır.. e 

Kan ölüm ve ateş saçan harika ayrıca: göre taksitle her türlii elbise 
Miki Dünya Haberleri Diker. --·-----=-:;; .----ll!lll---~··-------11!!1111~ ~mmmmmmsı"t5 •~m•m•ı '**'* 



Romen Başvekilinin teşekkü~ü 1 

l.>tanbul 24 (Hususi) - Cumhuriyet gazetesi başmuhar
ririnin Bükreşte Romen başvekili Kalinesko ile mülakatını 
neşrediyor. 

MEBUS NAMZETLERİ 
B. Kalinesko ezcümle şunları söyl emiştir: 
" - Sizin vatanınız olan dost ve müttefik Türkiyenin 

son günlerdeki bazı vesileler dolayisile bizi tekrar memnun 
eden civanmert hareketi münasebetiyle minnettarlığımızı 

izhar etmek bir vazifedir. 

-Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Belediye reisiınize ve beledi
yemizin halk ile alakadar 

Memurlarına minnettar hk duyguları sunuluyor 
---- ----~ ... -- --

Yirmiye yakın imzalı aldığı mız bir mektubun mündereca· 
tına ve üslubuna ilişmeden aynen aşağıya geçiriyoruz: 

P.asmahanenin 1251 ve 1252 numaralı sokaklarından kes
retle mürur eden arabalar ve diğer vesaiti nakliye yüzün
den pek ziyade bihuzur kalan halkımızın kederlerinin izale 
ve istirahatlerinin temini zım 'lında her iki sokağa kazıklar 
rekziyle kapattınldığını gören ahalimizin şükran ile dolu 
meserret avazelerinin ilan <:dilmesini rica eylemişlerdir. 

Halkın her türlü esbabı istirahatini düşünmekle mümt~z 
olan sevgili belediye reisimizin münevver şahsiyetlerine kar· 
şı gazeteniz ile büyük mikya~ta minnettarlığımızı sunarız. 

Ve bu meyanda halkın meyus nazarlarını daima müşfik ve 
rahimkar bir sima ile karşılayan ve dertleriyle hemdert o
lan belediye baş zabıta amiri B. Fahri ve bilhassa Basma 
hane mıntakası amiri ve kıymettar şahsiyetiyle umumun 

meclubiyetini kazanan B. Suphiye karşı minnetle memzuç sü
rurlarımızın iblağına tavassut buyurmanızı bilhassa rica
ederim. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

- B<!ştarfı 1 incide -

Özalp. Mehmed Cavid Emir. 
Rahmi Selçuk. Osman Niy.t
zi Burcu. Fahrettin Tiritoğlu. 
F .:vzi Sözener. Hilmi Sere
metli. Muzaffer Akpınar. 

Yahya Sezai Uzay. 
Bilecik: 
Salih Bozok. Dr. Besim 

Akalın, Dr. Muhlis Süner. 
Bingöl: 
Feridun Fikri. Necmeddin 

Sahir. 
Bitlis: 
Tevfik Temelli Örge Ev

ren. 
Bolu: 
Fethi Okyar, Hasan Ce-

~l Çrmbel, Dr. Emin c;: 
mal- Suda, Dr. Zihni Ülgen 
Lütfi Gören, Emin Yer lika
ya, Cemil Özağaçlar. 

Burdur: 
İbrahim Necmi Dilmen, 

Dr. Ahmet Ruhi Yeşil yurt, 
Mehmed Sanlı. 

Bursa: 
-:; General Naci Tınaz, R~
if~t .. Canıte-z-:-Dr~ Galip .. Kaı;-; 
;;-.;;;., .. Dr. Refik Gü~i-;,
At f Akgüç, Mustafa: Fehmi 
Gerçeker, Dr.:Sadi Konuk, 
Fatin Güvendiren, Muhittin 

Baha · Pars, Fazlı Güleç, 
-N~d Ayas. 
-Çanakkale: 

Romanyanın istiklali Tehlikede Değildir: 
Bükreş (Radyo) - Romanya hariciye nazırı B. Gafenko gazetecilere vukubulan beya

natında Almanya ile imzalanan iktisadi ve ticari itilafoamede Romen istiklalini haleldar 
edecek hiçbir madde bulunmadığını izah etmiştir. 

Fransa Ordusunu Takviye Ediyor 
Paris (Radyo) - Fransa hükumeti muvazzaf hizmete tabi gençleri askere davet ettik

ten başka evvelce askerlikten çıkarılmış Fransızları ve Fransada yaşıyan yabancıları mü
racaat ettikleri takdirde münasip askeri vazifelere kabul edileceklerine dair bir beyanna
me neşretmiştir. 

Sovyet Rusyanın Cevabı Memnuniyet 
Uyandırdı 

Paris (Radyo) - Moskova hükumetinin İngiliz teklifine karşı verdiği müspet cevap 
Fra,sa urr.umi efl.anncla büyiik sevinç tezahürlerile karştlanmıştır. 

Almanyanın Himayesi Bir ilhaktan Başka 
Bir Sey Değildir 

Paris (Radyo) - Almanyanın Çekoslovakya da tadbik edeceği himaye usulünü tahlil 
eden gazeteler bunun çocukları bile aldatamıyacak bir oyalama ve uyuşturma usulü oldu
ğunu ve onların bu suretle a!:keri, siyasi, ticari istiklallerini ellerinden aldıktan sonra bu 
biçim himayenin bir ilhaktan başka bir şey olmadığını iddia etmektedirler. 

Almanya Yelkenleri Suya indirecek mi? 
Paris (Radyo) - Almanyanın Romanya ile yaptığı ticaret anlaşmasının esasları anla

şıldıktan sonra esen mülayimet rüzgarlarından ilham alan ıngiliz gazeteleri gibi bura mat-
buatıda Almanyanın mukavemet etmeğe karar vermiş milletlere karşı tazyik siyasetinde 
devam edemiyeceği neticesini çıkarmaktadırlar. 

1'4iğdeli Büyük Anne 
-Baştarafı 3 üncü sahifede- İstanbul Rumlarının Türkçe ki,ar dtirmenin ehemmiye-

deyim de sen gümrüğü vavla olarak kavanoz adında bir tini henüz kavramış değiliz. 
yaz! komedi oynıyacaklarım ve Başka m en.'d~etl~r bu saha-

Oiyerek öyle bir sille in- sık sık toplantılar yapıp )arda hiç bir enerji ve kıy-
dirmiş ki zavallı kendini Türkçe piyesler oynadık.lar.ı~ı met israfına meydan verme-
yerde bulmuş. Başka bir de- anlattı .. Ge~e~. Pazar. bır ışım den çalı~ıyorlar. Bu yollarda 

f d (k h ) k I ~ çıktı, pıyesı goremedım. Fa- ilerlemek şekillerini düşün-a a a ve yazma azım 

1 • N. v d . D k. kat gelecek toplantıyı kaçır- mek ve bulmak her halde ge mış. ıg enın ene ı v 

k 
.... _ d·ı· .. k mıyacagım. Hizı dır. oyunun ı ıne gore ayve K ki l" R l d . . ır are ı um arı a ge-

denı.lıyo!m~ş. Bunun Arapça çen gün bir balo vermişler. 
harfıle ımlasını çocuk nasıl Arala d b. M""lk' ·k· 

· ? K . . rın a ır u ıye, ı ı 
tasavvur etsın. ayve yaz- 1 ıbbıye mezunu olmak üzere 
mış ve gene daya~ı yemi~. iki yüz Kırklareli Rumu 

. N~vy.orkta. e~~ı Türkiy: Nevyorkta bir araya gelmiş. 
ilımı dıye bır alım vardır, Bütün bu alemi yakında 
Bunu henüz yakından tetki- tetkike başlıyacak, size de 
ke vakit bulamadım. Geçen yazacağım. Yurd harici Türk-
gün hır lokantada Türkçe lük alemine çok yabancı du-
konuştuğumuzu duyan bir ruyoruz. Mevcud her türlü 
Rum garson, bugünlerd.! kıymetleri korumanın ve in-

Askerlik 
Şubesinden 
24-3-939 Günlük ilanımız-

·da tasrih ettiğimiz sınıflar
! dan Piyade, Süvari, istihkam, 

Demiryolu, Topçu sınıflarına 
'ı mensup erlerin içtima günü 

30-3-939 Perşembe günüdür. 
1 H •rkese bilgi olmak üzere 

ilan olunur. 

Hilmi Ergeneli, Ziya Gev
her Etili, Atıf Kamçılı, R~- ' 
şad Nuri, ,._ Güntekin Avni 
Yukarıuç, Rusuhi Bolayırlı. 

Çankırı: ' 
Mustafa Abdülhalik Ren

da, Heseyin~Cahit Yalçın, 
Fazlı Nazmi Orkun, Ziya 
Esen, Dr. Akif Arkan. 

Çoruh: 
Asım Us, Atıf Tüzün, Maz 

har Müfit Kansu, Ali Rıza 
Eren. 

Çorum: 
Dr. Mustafa Canıtekin, 

Eyup KSabri Akgöl, İsmail 
· Kemal Alpsar, İsmet Eker, 

Münir Çağlı, Şakir Baran, 
Süleyman Köstekçioğlu, Nuri 
Kaysalp. 

Denizli: 
Hamdi Berkman, Necip 

Ali Küçüka, Kazım Samanlı, 
Emin .... Aslan. 

Tokat: .. 
Yusuf.Başkaya, Fahri Ak

ça, Tahir Berkay. 
Diyarbakır: 
Dr. İbrahim Tali Öngüren, 

General Kazım Sövüktekin, 
Rüştü Bekit, Zeki Mesud 
Alıtan, Zülfi Tiğrel, Cahit 
Çubukçu, Veli Necdet Sün
gütay. 

Edirne: 
Or. Fatma Memik, Faik 

Kaltakkıran, Şeref Aykut, 
Osman Şahinbaş, Fuat Bal
kan. 

Elazığ: 

Fuat Ağralı. Fazıl Ahmet 
Aykaç, Fuat Ziya Çıyıltepe, 
Fethi Altay, Sabit Sağıroğlu. 

Erzincan: 
Abdülhak Fırat, Aziz Sami 

llter, Saffet Arıkan, Salih 
Basotaç. lskender Artun. 

Erzurum: 
Dr. Fikri Tüzer, Aziz Ak

yürek General Pertev De
mirhan, Nafiz Tumlu, Naki
ye Elgün, Şükru Koçat, ge
neral Zeki Soydemir, Münir 
Hüsrev Göle, Salim Altuğ. 
Eskişehir: 

Emin Sazak, Osman Isın, 
Yusuf Ziya Özel, izzet An
kan, 

Müstakil mebus. 
Gaziantep: 
Bekir Kaleli, Dr. J'v1ehmet 

Ali Ağakay, Mehmt Şahin, 
Ömer Asım Aksoy, Ahmed 
Aksu, Nuri Pazarbaşı, Dr. 
Apturrahman Melek, 

Giresun: 
General İhsan Sökmen, 

Ismail Sabuncu, Münir Ak
kaya, Talat Onat, Nafi Atıf 
Kansu, Dr. Hasan Vasıf 
Sonyürek, Fikret Atlı. 
Gümüşhane: 

Durak Sakarya, Edip Ser
vest Tör, Hasan Fehmi Ataç, 
Şevket Frdoğan , Yusuf 
Zar bun, 

Hakkari: 
izzet Ulvi Aykut, 
İçel: 

Emin inan kur, Ferit Celal 
Güven, general Cemal Mer
sinli. Turhan Cemal Berker, 
Dr. Muhtar, Berker, Ahmed 
Ovacık. 

Isparta: 
Kemal Ünal, Mükerrem 

Ünsal, lbrahim Demiralay, 
Hüsnü Özdamar, 

İstanbul: 
Dr. Refik Saydam. Ali 

Rana Tarhan. general Ka
zım Karabekir. Ahmet Ham

di Denizmen. Atıf Bayındır. 

Sadettin Uraz. Şükrü Ali 
Ögel. Ziya !Karamürsal. Fa
kihe Öymen. Ali Kani Ak
yüz. Abidin Daver. Galip 
Bahtiyar Göker Şükrü Es
mer. İbrahim Alaettin Gövsa. 

Kars: 
Esat Özoğuz. Muhittin 

Akyüz. Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay. Fuat· Köprü
lü. Kahraman Arıkıl, Zihni 
Orhun.- Şerafettin Karacan. 

Kastamoni: 
Tevfik Arslan. Tahsin Coş

kun. Nuri Tamaç. Hilmi Ço
ruk. Hüsnü Açıkgöz. Muhar
rem Celal Bayar. Hacer Diç
le. Abidin Binkaya. Riza 
Saltug. 

Kayseri: 
Faik Baysal. Reşit Özsoy. 

Sadettin Serim. Ahmet Hil
mi Kalaç. Salih Turgay. 
Nazmi Toker. Fuat Hayri 
Ürküplü. Ömer Taşcıoğlu. 

Kırklareli: 

Dr. Fuat Umay. Şevket 

Ödül. Zühtü Akın. Bürhanet
tin Denker. Hamdi Kuleli. 

Kırşehir: 

Mehmet~ Sayfeli, Hazım 
Börekçi, izzet Özkan, Yusuf 
Ziya Sümer, 

Kocaeli: 
Orgene ral Ali Sait Akbay 

tugay. İbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Dikmen. Salah yargı. Ra 
gıp. Akça Ibrahim Diplan 
Kemalettin Olpak. lbrabim 
T olon. Dr. Fuat Sarağman. 

Konya: 
Tevfik Fikret Silay. Ah

met Hamdi Dikmen. Naim 
Hazım Onat. Ali Muzaffer 
Göker. General Ali Fuat Ce-
besoy. Kazım Görel. Dr. Os
man Şevki Uludağ. Ali Riza 
Türel. Kazım Ökay. Musta
fa Uluşan. Fuat Gökbudak 
Vehbi Bilgin. Şevki Elgün 
Galip Gültekin. izzettin Er
dal. 

Kütahya! 
Muhlis Erkmen Vedit Uz-

gören. Besim Atalay. Recep 
Peker. Hüseyin Rahmi Gür
pınar. Alaettin Tiritoğlu. 
Sadri Ertem. Mustafa Bacak. 
Ali Süha Delibaşı. 

Malatya: 
Emrullah Barkan. General 

Osman Koptagel. Mahmut 
Nedim Zapçı. Osman Taner. 
Muttalip Öker. Mihri Bek
taş. Dr. Hilmi Oytaç. Vasıf 
Cinay. Nasuhi Baydar. Meh
med Şevket. 

Manisa: 
Hikmet Bayur, Refik ince 

Faik Kurtoğlu. Kenan Er. 
Yaşar Özey. Kani Karaos
man. Osman Ercin. Kazım 

Nami Duru. Dr. Saim Özel. 
Ridvan Nafiz Etgüer. Hüs
nü yaman. Asım Tümer. 

Maraş: 

Hasan Reşid Tankut. Meh 
met Erten. Mansur Boğdo
ğan. Ziya Bayran. Dr. Ab-
dülkadir. Kemali. 

Mardin: 
Or. Riza Levent. Edip Er

gin. lı"fan Ferid Alkaya. Ri· 
za Erten. General Seyfi Düz
gören. Muhiddin Birgen. Ha 
san Menemencioğlu. 

Muğla: 
Dr. Hüseyin Avni Ercan. 

Hüsnü Kitapçı, Yunus Nadi 
Sadullah Güney, Cemal Ka · 
ra muğ[a, 

Muş: 

Hakkı 

Ataman, 

Zengin Olmak 
ııstereenlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alı~ız 

Niğde: 

Cavit Oral, Dr. Ratl 
Ferid Kalay, Faik loY 
Halit Mengi, Naim Ere 
Hazım T epeyaran, 

Müstakil mebus. 
Ordu: 
Ahmed Ihsan 1 oksöz. 

Canip Yüntem, Hamdi -c Y 
man, lsmail Camas, Seli 
Sırrı Tercan, Hüseyin Es 
Hamdi Sarlan, Dr. Veb 
Demir, 

Rize: 
Ali Zırh, Hasan 

Raif Dinç, Dr. Saim 
re, Fuat Sirmen, Kemale 
Kami. 

Samsun: 
Hüsnü Çakır, Mebmed >-. 

Yörüker, Meliha Ulas, A 
ral Fahri Ergin, Rüşeni 
kin, Zühtü Durukan, Süle. 
man Necmi Selman, N 

simalardır. 


