
lstaubul liman ve rıbtuııla

ınıu ı"lalıı için bazırlannınk

olau pı-oje bitmiş ve An

ara'ya gönderilmiştir. 

• ULUSAL • 
• 

Makedonya komiteiİ reisi 

~lihailot'un Rodos adas1oda 

öldürlildüğil hakkında çıkan 

şayialar tekzip edilmektedir. 
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TP1Pfnn--.-?~7~7~,::----------------------~----__;;------:---~~---------------------------" - p,. ..... -"--: A C . 1 • 1 "",. ------------------------------

m le r varı 
• ULUSAL • 

..... .. 
cı:s ..... 

r... 

.,a .Beyannamesi .. ________ .;.... ______________________ __, __ :::.,_--;.,.. ____ _;;._ ____________________ __ Atatürk'ün Ul 
lecek Dört Yıl içinde Ortaya Koyacağımız Eserlerin De ,Geçenlerde 
a Çok ve Daha Verimli Olacağına Kat'i ve Samimi lnanımız Vardır. 
e Tnrk Ulusundan ltimad lster'm. Yeniden Deruhde 'Edeceğimiz 
r Vazifeleri Yüzakıyla Başarmak ve Ulusumuza Müsbet Hesablarını 
ehilmek Samimi Kaygımızdır.,, 

--------------------------~-mm---------------------------------------------------olarak yükselmeğe başlamıştır. r yordun geniş ölçftde ııanayi 

mamollta olan ihtiyacı, alış 

variş aç1ğmı daha ziyade arlı· 

racaktı. Bu zorluklar ve ihti· 
maller yüzilnden ül ·ede genel 

H. F. bftyük dhanınca 

lınan eaylav namzetleri 
eri bogfin her vllAyetln 

başkanlıklarma tebliğ 

ittir. Bu meyanda da 
'den ıec;eceğimlz nımzed · 

lılmlerl de gelmlttir. 
ndaa batka ATATÜRK, 
eeçlm mtlnaeebetile bir 

nnıme ile ulaııa hltab el· 
tedlr. 

yannameyl aynen yazıyo· 
lsmlr, 13 eaylav seçecektir. 
amuı:ca gôaterllen nımzedler 
olduğuna göre boe kalın 

•JlHlık ta mtlıtak.U nam· 

sıkıntı mali ol arık ta ağır tesf rler 
yapacağından, devletin hazinesi 
gittikçe daha fazla darlığa ma· 
roz bolonıyordo. Bu çetin şut· 
lar, her alanda yeni kurumlar 
yapmağa mecbur olan yordu· 
muzda açılmayı ve ilerlemeyi 
dordoracak mahiyette idi. Bü· 
Ula bo çetin şartlara, ou ga· 
yet mühim noktayı da katmak 
gerektir: 

için aynlmıı bulanmak· 

atOrk'On Ulusa 
• 

yannamesı. 

Se•gUl yorddıtlarım; 
BGyQk Millet Mecll11lnln yeni 
lH eec;lmlne girerken geçen 

yılın itlerini gGzden geçir· 
k faydalı olacaktır. Bo ıa· 

e çetin yıllarda bana ve 

eri bolondoğam Ctımhurl

Halk Fırkasına deatek olan 
doğra yolu göıteren g6ve. 

izin yerinde oldoga kolay· 
la enlaplmıı olacaktır. 

1930 Ye 1931 Yıllırındanberl 
n hiç ayırd tanımayan genel 
akıntı içindedir. Beryerde 
nlerln fiatlerl dltmdt oldu· 
halde alıcılar azalmıı, ticaret 

6nzenelerl bozulmoı, le ha· 
lert danlmıo, en eaglam pa· 
r, sanılarak dCltmDt -.eya 

tlriUmeğe mecbur kılınmış· 
. Biılm yordomua, bu Ar

llblan bllbuea maraz bala· 

Geçen dört yıl içinde uluı· 
lar dorumu yeni ve derin bir 
buhrana girmiş ve uloslarara· 
sındı ktıektı ve gO.venslzlik 
tlddetle kendisini hlesettirmlştl. 

Geçen dört yıl lc;lnde ben ve 
fırkam, ulusun başlıca bu meıı'· 
elelerinl halletmek vaztfeefnd~ 

ldlk. Bugün yliksek katınıza 

açık alınla çıkıyoruz. En nazik 
olue davalarından isabetli 
tedbiri erle, en doğra yollarda ta· 
klb ettiğimiz ve her alındı 

müıbet neticeler aldığımız ka· 
naatindeylz. Ôkonomlde, tica· 
ret mthazenealntltemin edecek 
ne ulu11un 11atın alma kahlll· 
yetini k oruyacak tedbirler bu· 
lundu. Bu kezde iş ve değlome 

hacimlerinin daralması, nlabet· 
le birçok ftlkelerden önce dur· 
durulmuştur. Yurd için yenl 
kazanç bulmağı verilen ehem· 
mlyet, hızla iyi ve hayırlı te. 
ılrlnl hlasettlrmeğe başladı. Ge· 
nlo ölçüde eanaylleıme hareke· 
ti, dnletçe Ye oluıçı alınan 

yeni durumun en belli -.ufı-

Zirai ve aını'i ürünlerimizin 
mlkdarları dahi çok ülkelerde 
szalmaga ve azalıılmığa mıh· 

kum olduğu halde bizde artma 
göstermektedir. Yetiştiriciyi me· 
yas etmlyecek, kanaatli bir f ı. 

atle Orftn artımı, yeni Okooo· 
mi düzenimizin sığlam temel· 
lerlnden ve mutlu ayırdımla· 

rından biri olmak yolundadır. 
Ökono~ik tedbirlerin doğru· 
luğo ve ıağlamlığı, ulosoP ge· 
nel yaşayışandı ve hcrşeyden 
önce de-.letln maliyesinde müs· 
bet tesirini derhal gösterdi. 

Şiddetli ve aert tasarruf ted· 
birlerUe mtlnzcne~I temin olu· 
nan devlet bftdcesl, 1931 den 
eonra her yıl mClvasene içinde 
artmaya baolamıttır. Bir çok 
vergiler ıslAh edlluılo ve battA 
indirilmiş olduğu hılde taheilltta 

ve bildce yek-Unünde artma kabl· 
liyetl g6r6lmeel, sağlam bir 
mali biinyenln n ökonomik 
ahvalin her yıl daha ziyade 
lylleşmeelnln, en mClıbet belge· 
sidir. 

uıa,lararası, gtlveneiıllk ve 
küekü deninde, biz, 86y6k 
Türk olusunun ydce menfaat· 
lerlne en uygun tedbirleri bil· 
yük hauanyetle takib ettik. 
Barışı seven ve ono her Ulrlil 
taarruz niyetlerinden uzak bir 
surette koromlandırm•k lstlyen 
temiz bir zihniyetle evrensel 
tertiblerln meydana gelmealne 
çalııtık. Bugün barıtı ve oloı· 

ayorda. Ç4Dktl ticaret ve te· 
"ye mtl•aeneai, ötedenberl 

k bulondap halde, alnat 
delerinin ftat dtltktlnltıgı n 1 

dır. Bogtln, sini ve eınai 
4rtlnlerlmlsln f latlerlnde d6t· 
kGalClk darmaf, hattı genel 

lararuında iyi geçinmeyi amaç 
tutan tılkelerde blrletlk ıiyııa· 
mız n karıılıklı t6rl6 andla12· 
malarımız vardır. Bo yönden 
de olo•l korunma vasıtaların• 
özel bir de~er nrdlk. Bog6n 
Ttlrk olasa iki kök.la .auf la 

--.1 ••uaı&W'-U UAfl\Clı ..ıc-

nikli Bay Galip Saffeti, 
ark Feylesofu Bay Hida
et K f' eı 1 ve eski Moskova 

~,--,efiri Galip Kemali de bi-
er istida ile lzmir müstakil 
aylavlığına namzetliklerini 
oymuşlardır. 

İzmir mfiıtakil Saylavla
ndan Bay HUanU, Muilada 
çık bırakılan müıtakil say· 
•hia talip olmuıtur. 

Sela11ik 'te bP.yaz kule 

İstanbul 4 (Hususi) - Se
lanikten haber veriliyor: 

Üç gündenberi yağan kar
lar, şehri baıtan başa ört
mDıtür. Soj-uk son derece 

ıiddetlidir. 

&..OUQW uuııuuu ıı, yoKIUg'U 

dolayısile haftayı ağ1r bir 
te'llayülle bitirmektedir. Ta
ahhütlerin ifası kafi dere· 
recede mukabele görmediği 
için fiatların heyeti umumi-
yesi üzerinde müessir oJ-

ı ~aktad1r. Bir çok eshamda 
bılbaasa banka kimyevi me-

. vat ve kömür eshamında 
bazı mtlhim ıerilmeler kay
dedilmittir. 

Sliveyt kanala hiıH ıenet-

C. H. F. 
-- ···--- -

lzmir Saylav 
Namzedleri 
Cftmhuriyet Balk Fır

kası fzmir saylav Nam-

zedleri : 
1 • Doktor Bay 1'e~ • 

fik Rnşdn Aras, 
2 - Bay Kamil Dursu 11 

(Eski İzmir saylavı), 
3 • General K4zım (Es· 

ki lzmir saylavı), 
4 - Bay Celal Bayar, 
5 • Bay Mahmut Esat 

Bozkurt, 
6 • Bay Rahmi Kôken 

(Eski fzmir saylavı) , 
7 - Bay Hamdi Aksoy 

(Eıki fzmir saylavı), 
8 - Bay Saraco~lu 

Şnkrft, 
9 - Bay Sadeddin Epik-

men (Eski İzmir saylavı) , 
10 - BayanBenal .Nevzad 
11 . Bay Bftsnft Çakır 

(inhisarlar umum mfl· 

dftrft)' 
12 • Hasan Ali Yacel 

(Orta tedrisat umum mO· 

<\ftrll) , 
"Mftstakil saylavhk için 

bir yer boş bırakılmıştır.,, 
\. J 
oloalararası mtıoasebetlerde kcn· 

dini göstermektedir. Bunlarda o 

biri, oloıomozon kendini mft· 

- Ltltfen çevirlnls -

............ .ao.aua.aa t'a. "J'-'~I 
Istanbul 3 (A.A)- latan· 

bul liman ve rıhtımlarının 
ıslahı için hazırlanmakta olan 
proje bitmiı ve Ankaraya 
iÖnderilmiıtir. Bu it için bu 
yıl blitçesine bir buçuk mil· 
yon lira tahsisat konulacak· 
tır . 

leri müıteana olmak üzere 
uluılararası eabamın bir çoiu 
aiırlaım19tır. 

f !fi ++ 54 , r '> crva 

Mevsiın ha&talıklarında~korunalım 

'ıhhat işleri ~evir
meni ne diyor 

Soğuktan ve ıslanma~tau sakı-

nınız. Hasta ziyaretine gitmeyiniz. 

lıh· çeııirmrni Bay C ... akir· 
ion gftnlerde şehrimizde ge· 

halk, gerek mekteblerdekl 
be 1n1Jndı grip ve bunun 

mevelm haetahldarı ıalgın 

uf almııtır. Mubte11t Uk 
hıbler başmualllmlerlnden 

rif müdürl6ğGne blldlrlldl· 
gôrc t alebedtn ytısdc 15 . 

ıa rahat,,ıa olduklarından 

tebe gelememektedir. 
ıhrlmlz 111hbat ve içtimai 
'enet mOdtırtı doktor Bay 
let Saraeoğlu, dOo erkek 
Um mektebi ile kız llıe11l· 

lderek talebenin HAiık du· 
arı01 göıden geçlrmlttlr. 
:aobul gazetelerfode okudo· 
l!I göre oraıla da grip 
nı devam etmektedir. 
hrlmlz hnkumet dairele· 
• memurlardan mOblm bir 

ı dı gr.oe mevıılm hasta 
·ından yatmakta olduklı 

n vazlfr:lcd baoıoa ~tıle 
cktedirler. Bulaşıcı haata 
·la menim haetılıklaranın 

:nu n bu hastalıklardan 

1ma çareleri hakkında şeh · 

Sıhhat ve lç.lmıl Mmı · 
müdftrü Doktor Bay 

·t Saraco~lu; düo kendi ini 

bir ruuharrirlınfze aşagı 

iztiblill vermiştir: 

n:u, 933 ve 934 yılla· 

ayni aylarında görOlen 
cı ba&tahklarıu sayısı ile 
ıhn ayni aylarında göriı 

alaşıcı lıı8lalıklsrın eayısı 

dı fazlalık yoktur. HallA 
aounueanl i "32, 933 ve 

9a.(. yıllarına göre bul•oıcı haı· 
tabklar Lakımındın daha az 
hastahkh geçmlvtlr. 

Mevsim itibarile korlza, bron· 
olt ve trakelt ile beraber grib 
vılr.'aları glSr61mektedir. Bu 
baııtalıklar gayet seri 11eyret· 
mektedlr. Sayıları oldukça faz 
tadır. Yaloız grlble alelAde ko 
rfza ve bronşitin birbirine ka · 
nştmldığı görOIOyor. Doktor 

olmıyanlar, bülOn bu baatıhk· 

lardan grlb umumi namı ıl

tıoda hah etmektedirler. e .. 1tı. 
katle bunlar ayni hastalık df'
~ildir. Korlza ve grib gayet 
hafif (;t'Çrııekte ve ihtllAtat yıp· 
maktadır. Grlb hastılığı bllhaa· 
tıa ı;ocuklarla gençlerde görü· 
lüyor. lhtUiit yaptıkça da kıea 
bfr zamanda geçiyor. 

Fakat tehlikeli lhtUitlar da 
} apmoeı ihtimal dahilindedir. 

~ılıhat dairesince gnek mek· 
teblerde çocukların geı ek bal· 
kın bu hastalıklardan korun· 
ması için 3L·l·1935 tarihinde 
toplanan Vll4yet umumi hıfzı11· 
sıhha meclhl karırlle tramvay, 
otobOe ve arabalara konmak 
Ozere ö~ütlr.r b1&tmlmaktadır. 

Bo öğQtJer tonlardır: 
1 - Ağız, burun temlzlt. 

ğine her zamandan artık öıenç 
gösteriniz. 

2 - Her yemekten evci 
ellerlofzf mutlaka yıkayınız. 

3 - El sıkmayınız. 
4 - Balla zi yıretlne git

meyiniz. 
D•ı ·cımı 4iincii ıeJ.i.f-1• _ 

~~-----~--~~--
Veni ze l os 

Çaldaris'i mes'ul 
tutuyor 

lla)· JTenizelos 
lıtanbul 4 (Hususi)- A

tinadan haber veriliyor : 
Eski Elen baıbakanı Bay 

Veniıelos ; Baıbakan Bay 
Çaldaris' e sıönderdiii bir 
mektupta, Yunaniıtanın bu
günkü lıiyasaıını beğenme
diğini bildirmiı ve devam 
eden anarıiden münhasıran 
Çaldariı fırkasının mes'ul 

. olduiunu ıikr ıylemittir, 
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Yunanistun'da parf zanlık ihtilafları yenideu al~vlendi 

Elen par a e -,: 
söyleni yo ·, Eleı 

tes _o heyann~ 
Başbakan Bay Çaldaris, en ufa 

hemen tevkif edilerek f 
lıtanlml 3 ( Husuai ) - Atinadun hııbeı· vel'iliy 
HOkQmet fırka ile muhalifler araunda dehs 

' 
biı· zıddiyet ha.. gôstermi~dir. Bay Çnldariı. uyA 
beraber Saylav intihahatuım <la yeniden yapılma~ 

parlcınentodan isteuıeğe karul' vermişdir. Sôylen<l 

ne ıöre parlemento huna nıu\-·afakat etmezse feı;;ht 

lecekdir. 

Ba~bakan Çaldariı, ilç gftndenberi haıta bulun 

tondra'daki siyasal 
konuşmalar 

ll•ıt•rafi 1 inci sulıij1ı1de -
tanberi malum idi. Bu riva· 
yet doğru olduiu takdirde. 
mevzuubahs vesikanın öğ
leden sonra cereyan edecek 
olan lngiJiz - Fransız mi.iki
lemelerinden evvel İngiliz 
kabinesinin bu sabahki içti-
maında ciddiyetle nazarı dik
kate alınması icabettirecek 
bir mevzu teşkil ettiii tah· 
min olunmaktadır. 

Londra 2 (A.A) - Deyli 
Telgraf i•ıeteaini yazdığına 
röre bay FJanden fngiliz ma
liye nazırı ile yaptığı mnza-
kerelerde Frangı, bir ln~Hiz 
lirası 90 ,rank olacak dere-
cede düşilrmeii ve altın fia
tini de bir onzu 524 frank-
dan 586 franka çıkarılmasını 
teklif etmiştir. 

Resmi Franıız mahafilinde 
bu haber tekzib edilmekte 
ve bunun hiç bir esası olma
dıiı beyan edilmektedir. 

Londra 2 (A.A) - İagi· 
Jiı hUkOmetinin malt müşa-
viri Sir Roz bugün Fransız 
nazırlarını ziyaret ederek 
iÖrllşmllıtUr. 

Katipoğlu cinayeti 
Evvelki akşam saat on se

kizde çukur çeşmede katip 
oğlu caddesinde kahveci Re
cebin kahvesinde bir cina
yet olmuştur. Yaphğlmız ta-
hkikata göre; vaka şöyle 
cereyan etmiştir. 

Giritli amele bay Aziz, e
vvelki gece kitipğolu cadde
sindeki b.ty recebin kahve-
hanesine gelerek oturmuş ve 
ııarson lbrahime bir kahve 
yapmasını söylemiştir. 

İbrahim; kahveyi getirertk 
Azizin oturduğu masaya bı-
rakmıı ve tam ayrılacağı sı
rada Aziz elile, İbrnhimin 
arkasına dokunmuştur. 

Garson İbrahim, Azizin 
bu hareketinden fena halde 
sinirlenmiş ve kendisile böy
le şaka yapmamasını Azize 
ihtar etmiş •e bir az da 
atışmlşlardır. lbrahim bun-

hal 

Bir çot 
grih salı 

Herkes kent 
hasta ziyare 

Ankara 2 (AA) - ~ 
hat ve içtimai uıuayenet 
klletinden: 

Son zamanlarda yakın 
uzak bir çok memleketle 

a-rip salgınları baıgöıter 

ve yurdumuzun bazı şel 
terinde de nezle ve bo 
hHtalıkları adetten zıy. 

jÖrülmeğc baılamıştır. 
Şimdiki halde ne dışaı 

ve ne de içeride görll 
- ... 
Atatürklir 

- Ba~larafi birinci salıif•d ' 
melerini isterim. , 

Birer Snylavlık yeri b 

kılacak olan yerler ıun 
dır: 

Ankara, Afyon, Anta 

Denizli, Eskitehir, Istan 

lzmir, Konya, Kütahya, 

vas, Tokat, Muğla, Nii 
Yozgat, Çankırı ve Ka 
monu. 

Istanbul 2 (A.A) - 1 
liğ: 

2 Şubat 1935 Cümhuı 
Halk Fırkası umumi riy 
divanı, umumi idare he. 
Fırka meclisi gurubu ıı 
hcy'eti ve icra vekilleri 
;:!?1:--:._...._:ı_. ___ g __ z:__..: 
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ULUSAL BIHLlK 

cıaf.. için sarsılmaz bir ezirn 

sahibi olarak hftrmet edilmty" 

layık bir kodrette olmal!ı ve 

diğeri ulusumuzun dostluklarını 
ve itttfaklsraoa, ahval ne olarsa 

olaun, değlomez bir sadakatle rla· 

ydkir olacağına inanılmasıdır. 

Tftrk vatanı, olusun bu yOkeek va 

eı{ ları güvf'ncine dayanarakHer

emekıedlr. 

Sevgili yorddaşlarım! 

Tftrk vatanını mütemadiyen 

\"ükselteo ve llerleted ana siya· 
ada devam etmek kararında· 

yı:ı. I;ğer yüce itimadınızı üze· 

rlmden ve öndnf bulunduğum 

Cümhuriyct Halk Fırkasından 

eefrgemn::ııenlz, gelecek döı 

yıl içinde ortaya koyaca~ımız 

eserlerin de geçenlerden daha 

çok ve deha verimli olocağına 

kafi ve amtmi imanımız ver· 

dır .. Ôkonomfde, maliyed :>, na· 

fıada, kültürde ve milli müdafoe 

Ue ic ve dış siyasada doğruluğa 

denenmiş gidiş yollarında azim 

ile yOrüyeceğiz . Ökonomlde sa · 

nayileşDle programımızı tehuk· 

kok ettirmek, ürünlnfmizln 

:nefa etlerin! ve standnrdlarm 

tırnzfm ve muhafaza etmek, lıer 

türlü deniz ökononıisini geofş 

letmek, hertiirlü maden iikono 

misini büyültmek, küçük kred 

müeeae elerlnl vücude getirmek 

karcuındayız. Sanayile~me dev· 

rinde ihtikar suretinde bir f iat 

bahalıhğına mahal vermemek 

f çin ciddi kontrol l(.dblrleri 

genlşlettfrllecek ve pekleştlrlle· 

ccktir. Maliyede vergi ı laba· 
tına devam olnnacakıır. Bu 

ıslAbat, yurdda~ıu naali yüküm 

lerJnt yersiz sıkıntılara ön ver· 

miy.:cek surette düuninde öde· 

mesini temine matuftur. Ted · 

rlci ve lktısadi ı:relişmrı!e uy· 
gun bir terakki ile de' letln 
hazhıesiul çok kudretli bir 

bale getirmek, esaslı bir nm · 
denıizdir. rafıa prograınınnzı 

durmadım ıaklb edeceğiz. 

Aaırlnrdanberi ihmal edil . 

mlş olan vatan bayıudırl ığ ı 

şimdiye kadar hfiyfik zorluk. 

lorı yenerek nasıl tsktb ede· 

hlldikse, bundan sonra d eha 

Zi) ade dl at ve Eelıat ilf'! la · 
kib edeceğiz. 

J 935 Sene 1 nihu)etloe kad r 

demiryolları Hlyanbddr'e var· 

mı~, kömür havzasına ve Antal · 

ya'yo doğru uzanmış olacaktır. 

Erzurum hatları fn!'liye tle ller 

ltyor ve llerllyecektir. Sağlık ve 

tıoysal yardım faaliyetimiz, önü· 

müzdekl yıllarda daha ziyade 

genişliyecı·ktir. 

-IJaştrıra(i lıiıitıci salıifı•de-

- lımir itfoiye~i, fiiLukika 

lzmir iı.indir. Fukat •·n·ar kıı· 
zalorda çıkacak olan telılikt'IJ 

hlr yangında blzlın seyirci 

kalmamız. ıuılıt mnvafık dei!il · 

Büyük Türk ulusunun k11dıo 

ve erkek seçmenleri! 

Bir yurdun en değerli varlı · 

ğı yurddaşlar arRBmda ulusal 

birlik, iyi geçinme ve çalış· 

kanlık, duygu ve kabiliyetlerin 

olgunluğudur. Ulus varlığını 

ve yurd erglnllğloi korumak 

i~ll'J lıfitün yorddaşların, canım 

ve hcr~ey!ni derhal ortaya koy· 
mağıı koror vermiş olmak, bir 
ulusun en yenflme2 sll!hı ve 

koruma vaı:ıııosıdır. Bu ıwbehle 

Türk ulusunun Maresinde ve 

korumasında ulusal birlik, ulu· 
eni duygu, ulusal kültür, en 

)' üksekte göz diktiğimiz fdeol. 

dir. ) fiksek ve inkılflbcı bir 

kültür seviyesine varmak için 

onfi.müzdekl yıllarda daha çok 
emek w~receğlz. Möebet bilgi · 

lerln temellerine dayanan, gü· 
zı•I ean'atları seven, fikir rer· 

biyf' inde olduğu kadar beden 

terbiyeeınde kabilfyetl artmış 

ve yük ,.imiş olan erdemli, 

kudretli iılr nesil yetiştirmek, 

ana elyasaaıızın açık dileğidir. 

Yüce Türk ulusundan himod 

i terim. Yeniden derohde ede· 

ceğlmlz ağır vazifeleri, yüzaklle 

başarmak ve ulusumuza müsbPt 

beııablarmı Vl'rebllmek, samimi 

kaygımızdır. Bu onurlu ve ağır 

ne t:<lıyorıız. 

• Yamaıılnr suyunuOı 
e ı; ı> l hnlka verllıue~I, 

IJln de çok istediği bl 
Çünkü bundan blzllJJ 
faatimlz vardır. Fak" 

vazifeli yolda bir 

bileceğim arkada,ı.,
eeçlmfnize sunuyorcı' 
kararımzdan sonrı 4' 
kıyetlmtzln gtlveael 

ancak yorddaşlarıroıl 
yardımları ?c llhaoıt,ıl 

Kamal 

Cündelik siyas:ıl ga-' 
Sahibi: Haydar Rüşdl 

Neşriyat müdüriİ 
Hamcli Nıizhel • 
T clefon: 2776 

Adres : lzoıit 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş seneli 

400 .. alh • 

ilan şarıl 
Resmi ilanlar i~ 
Maarif cemiyeti 

bürosuna müraca-' 
melidir. 

Hususi ilanlar : 
hanede kararlaşti 
Basıldığı yer : AN~ 
matbaası 

dan sonra bıçaiını çekerek 
Azizin arkasına saplamıt ve 

bıçakAzizin kalbini delerek ka
burğa kemiklerinden çıkmııtır. 

(uJnm Tcfrika!ı ,b.nnmılor1 ), baştan ba~a he

yecandır. Pek yakmdn (A rADOLU) . ütunlarm· 
da okuyacaksınız. 

t 1 yauau ~~UCLUJı& spur ılımı 

t dün Tayyare sinemasıoda 
sporcu gençlere gösterilmiı
tir. Filmin yaran mekteplilere 
gösterilmesi için İzmir mın
takası umumt merkezden 
telle müsaade istemi~tir. 

~SPiRiNa// 
Aziz derhal yere düşerek 
orada ölmüştür. 

Katil lbrahim zabıtaca ya· 
kalanmışbr.Tabkikata, Müd
deiumumi muavini Bay AH 
devam etmektedir. 

Bu t~frikanm tarihidir ve değcdi bir nıu
horririn en yeni est>ridir. 

(ölihn Kanunları) nı Bekleyiniz .. 

~-----~----~~~-~~·ta-----------------~~ .. -·--- ili -- ... 

Film yarın ayni sinemada 
halka ve mekteplilere para
sız 2österHecektir. 

't 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur, Ambalaj ve komprime ... . 

. . ~-· lerin üzerınde halisliğ1ni tekeffül 

eden EİJ markasını arayınız . 


