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Çırıamba 
'l'e1- -e!!n: 3503 
Clare: I . 1 · il zrnır ınci 

· ~ltal/ında 
13 uncu Yıl no 4657 (Her Gün Çıkar siyaci Gazete) 

Samsun, (a.a) - Cim• 
burreiıimiı Milli Şef hmet 
laönü Samıan halıuaa ııa· 
ğıdaki hitabede bula11mut· 
lardır: 

.. - Sımıaolarar, ısis. 

v~tauda,luım, 

Ankaradan beri 4 S •ili· 
ydimizio çahıkan h•lkı ara 
ııadan geçerek Samıaaa 
geldim. Siıi iyi ıördla; 
ınbhatioiz. neıenlz. çılıt
kaulığeoıı merkezde •• ka 
ularda pek iyidir. 

S msulia ıeliaceye ka· 
dar köy enstitülerladea 
üçüoü gördüm. Ktz ve H· 

kek köylü çocuklerımı:ı hı111 
müeHeaeleriai kuroyorlır, 
btsm de ileride ifa edecelr
l eri yük!ıc k '"'ziftleri lçla 
buul Pl)'osludı. Yapıcı, ça 
re bulucu ve çahşka• bir 
ruh bu enstitülerin bıya· 
tın bikim olmuıtar! 

Köy cnıtitülcri lııkkıa .. 
daki lıtu müabet ıörltleraml 
yatand•ıiarama ıöylemek· 
ten zevk alıyorum. 

Geçti§'im yerlerde ıl•· 
düğiim iyi şeylerden biri 
de hor tatafta barmaa yap 
mak için gayretle ~·htd• 

tehlike maaadar. Harman çalnık 
bitip mııbıul elimize ı•çi•· 

i ver ·ıdi ce birçok ııkıntılar ılratl• 
-•- ertadaa kalkacaktır. Sim• 

V · t ( ) N diki harmanda ebemml7etl 
aşıng on •.a - ev- 1 . ,_ h k ti 

'-t d- h t bl'k . o an hır uoııda ü üme • 
yorH ua ava "' ı esı • 251 
1 t . ·ı i t• H b' saba alac•ıı y&ıde eria 
~ re ı verı m ş ır.. ar ıa 

• b d b . N '-t süratle teılim edilmeıldlr. 
• ı;ı an crı vyor2' • V atandaşlanmın umumi ela 

i inci defa olarak tehlike 

--o----
J p n ,,. nın 

Madrid elçisi · 

rak bii~ümet bi11eıiai ••r· 
mek i~in yürekten lıtekll 
ve gayretli buldum. Mom· 

le etin aelimetiai koruyaa 
cümhuriyet ordlilarıuın hu· 
dutları beklemeıiai11 ebeua-

miyctin 1 vat tıdışluım pek 
güzel ka\'rıyorlar. Memle• 
kd içinde amumt i•ı•Jf 
ihtiyaca ıare düıeDlem•• 
-Devamı 46nci ıalıifede-

.. 
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Kahire (•. ) - Moıkov (a. ) - Uçık 

r eye gitme te olı V111 batary .. J fit rafı dr. H ricten mal Kültürpark Ekmek 
J'•zetecıl r b veti buğu t hrip edileni r de b bil • 1 1 • ~- ) 
buraya gelm ştir. Tür iye olma üıere llJİDctoıun ih: ısteniliyor ğ e .ce erı n..art arı 
heyeti Türkiye büyük el~i- üç bıfta nıda 1119 Almın 1 Bulgariataı:ıda S opi Küıtnrkp1rk eğlenceleri Eyl&I •• birJaci tef~ 
i Ye bir iağilız heyeti t uç ğı dü ürülmü,tür. ,ebriııd bulunan bir ffrm• devam etmelctedir. Ev'fe ki ayluı ekmek kartlırı, ._..._ 

,.fından . tayy re m yd --o-- lımirdeki 6z6m ve incir gece 7800 kişi K61türparkı çok •İllJ•tlerd• d•l' .... ci 
aında karşılıanmışt r. taci ·I r3yle kuru meyv• ı ımi~tir. P•zar akıamı re maktadır. Fakat Wrlll 

--o-- m İyet. üzerin iı yııpmak iatediii· zeni rio HJlll 32500 den teırin •1ıaa clojru ek•~: 

P mukl 
bek rk 
vu udu 

• • ol mühim mlkd nl liılim fazladır. kartı ile ekmek ted• i-
l ma ve foçir it hıl edec i ioi Açık bava 'tiyatroı . Dd etlecek ıehirler laalk• .... 

K~nntina Bsansor de ıehtimiz ticaret oduıaa Klltlh p ark zi1u etçileriae aıı Ant.ara, htaa19al 
111 Ç lışır Abdi oğla Abm t bildirmiıtir. fılm röaterilmei• başlan· lımirden ibaret kalaell~f 

ğörğü llfığıd•u yu arıya it lyada Ceaov şehrin · aıştır . Halk, i ıtifad~li film- Her tarafta bababat ,. 
11

, 

çıkan mfiıterilerln biletle- de bulanan bir firma dı lere r&ğbet gödermekhdir. ları aerbeat olacak •• .... 
Berg.ımada Kıoak ıı • rinl saklayık a ığıye inen buıuıi taku mokabilil!de ---o-- lr. iıi 2ibi her tHeft• • 

laiyesia in Köıpet m halle· müşterilere bilet ke m ye· pamuk ve yıi~ 1eho al- G •• •ekçi dükkiDları afllıcld; 
ıiade AhJnct oğlu H•mı , rek sa J dığı bil tleri tef:· m•k istemektedir. Şehri· ·umrÜktekİ fırıalar ılmit •• r••r•k 
ç değirmeni mevkiiode i r r satm k sur tiyle asan miz ticaret od1111 bu fir- kahveler çıkarm•i• bıth1ac•~"" 

h rl ııada P muldarını b sör müatec rı Tıh r oğla maları m&r caatrarını ali- dar. 
lerken elinde tuttuğu çift... Mitb t Olgunun emniyeti- kadar firmılara lıildirecek· lımir r ümriiiüade bu- o---
tilfeği at ş almış, her i i ni aui tim ı ertiğinde:ıı suç- tir. Junan tüccara a it 2800. ça- lı•seSI• 
•yağıadan ağır u·eth y • Iu ba kıoda m şbut suç -·--o val çekırdek kabv ntn pi- Kız 
'alanmış ve h s~aney kal- z ptl y pılmıştır. Ev kon 1asaya çıkarrlarak haik iı t J b • 
iırdarak tedavi altına lın· i"• tifadesine arıı i~la yapılan 8 e eSJ ,o 

8 p 8 1 • ı • teıebbüılere 'k rıı beaDz Kız liıeti talebeıl , 
---- Auk r - loh at'I r idı- vecı ıiı kati bir cevap ılanamamıı - ığostoı zafer bayralDI -:,. -,--.,-t-i 

1
. reaı, ~ar P fiyatl rın Hm -o- tır. Bu baıuıt ticaret va· r11imiae ittirak edecek 1 l118Zaıe s z , , Mi r yap ""Y' ger sli görmedi· Bor•o•~ z ireat m kt hl kil tılo gll;nr&k .. iahiHr• Bu !liboı la mekik ···~ 

lat nbul - y tac1ık ğuıdec gere tarım ı tı, müdürlüğü tarafındea her J r vekilehnc t krar mO· lımardekl t•lebenla 28 • lı" 
biç bir v ,. olm dig-1 i · kooperatiflt.ri ve gerek di- yıl bu 7. m~uda yapıldıaı ra caat olu moıtur. toı ıabıhı ıaat 9 da •• ... .. 

ÇID - - 'lf b 6 i t ... . ıüSü., pa% r polis ra o· ger mı ere u yıl da ya:· gibi Gcıa bulvarında Aktım --ı -- t epte bulanmHıaı ı • 
11 aa mi fir edılu.:ı HH·m t P cakları rapl rı icbinr kız saoııt okulnnda bir (Ev Ç kJ r • • tedir. . . . . el• ~ 
I .d d d b. fı tın 40 kuruş üzerinden kocıetvecilig-i) karsu arıl· OCU ar IÇID Mektehın . •zcıler1 , ..... 
eıı e ili ıa ır ş b11 t 1 b'Jd .,. t 111 • 
'lrakoluu t nb lığı dan ma a ırıı ı ırw "ştir. mış, ilk den düa 6ğleden 1 Çocuk bıst lıklarıoın meyanda aynı ıaat • 

--o--- sonr vcrilrııictir. KurH 40 ted•viıinde bılka bı'r biz teptc bufu acaldaı dır. ıtifaue ed rek odılud n • 
ur un c tıp A son ll'ları d•n fazı. ev lsed•n• ve ---o----

Y kaydedilmi~tlr. 
ı tu f ıad u mı • U -•-

• 
ay ve çifl 

ıı met olmak üre'e belediye 
r isliği, belediye hekimle· K. 

riuc! 

fob s 
y cıa vetöcdı k dar mu
b }a• y phğı d o aııa on 
ve uzfün Iışla l ı ıson er· 
dirmi tir. 

O g r t r f t n y pıJ n 
bütü ü .. ra t u.ğınen 

lnbis rlr.u ldu • evv~lc 
indirmiş olduğu şu p fi. 
ati ı ı y oideo yük itme· 

Barlara devam eden 
genç kızlar 

rfoden çocuk b .talıkları 

müt bı SiSi Dr. Süleymeo dagw ıtılıyor 
Çoı uba ber b fta çuşam· 

8 1 
. . bliro•'• 

b t • 1 . e edr.ye ••ıe -• 
ve cumu esı gün erı . . ,_ I t•',. 

..1 ._ • • yarın çıv ı ve r: a •1 .... 
saıt ~oKuzd~n oa ıbye d •- . T . baıırh• 

Şcilb rd.ın çıkan Ab- k d b ; d" . . e cct: .. tar . evzı ,.. 
ar eıc ıyeaın tecı. ız- 1 1 t eub• 

dun ba:uı.n kızı 18 y şuıd l'k · 1 . d . • d an tamam ıamıı ır. 1,.. 
N ı ı crı ıresuı ayra . . . . b 1 dly• r• 

eziba ve Gül üm kızı 18 1 1 d l'k"I 'k k sa çıvı ı çıa e e ti' 
Y ş uı da H tice N b l Y•o lıınd H hon t il po ı ~~ı - ıc . iilae mOracaatlar artaa•I • 
1 ırı e H çocu an mu --o.o- -

raaın üçük olma1ıodan ayene ve tedavi etmeeini 

bakl•rıııd muzmt ıe y p.ı- muv ı.tr. ıörmu,tür. Gelenler ıı 
m k üıere ablak zabırası 
komL.yonu Ha11rın S rubıa ---o-- Eıki adliye •ekili •:,t 
ee polis memuru Nib t Ak Bir o man mebuıu B. Mahmat ııc•" 
b:aş hı ıı fından ııırrı~kola Bozkurt latanlıald••• yfrl 
götürii'du deri bir sırada yangını ret •ekileti baı 111Df

1cl•" 
Çerçioğlu h nı d ticuetle Torbalı da Kuaat köyli B. Mftmtaı Rek Aak~rı 
ıştig t eden uatafa H k· il~ Kem11Jpı1ada S ia rıafı t~hrimiıe ıelmiılerd•t· 

Çimentf'.'d,,iı· 
Düa veltilettco bı t'I 

kı Başlı yaıı:ılırın gelerek köyü arasındaki ormaı:ıda 
ıiz kim olu.) ortur.uz u ız çılc a a y11rgıllda 4 be k tar 
loıı gotürcmeuiaiz de mdr saba İçinde 38 Ç•aı agacı 

• ıuretıylo v zifelerıcc mü- yıcmışhr. , • • - J • b•' o.gıbe iOr zmır• 11, .. 
1 O ton çimento ıı>ad;' .,._ 
cektir. SoD ıele• cll 

di "3 
" P"'rde 

• 

Çinlilo 
ü NG TIRYO 

a r .. ğın D fıyat r H SOLI T LEYLA 
1.namJştır. Muoterileri· Ve M .1 at K zb k 

er'k ... nden g !ip yer t · h ı. e!I r llH m ıc )'l SID 

a etm leriai hv ly t etmebt diı. 
iz. r=========== 

d h le bulu duğondıo btık · ---o---
~ınt.I m ~but ., ç ZDph Kızılhaç 
yapılmı'l:tsr. 

Delegesi 
t orba ç imento t1111•0I 

dağıhlmııtar. --o---- --1111----
Eateraaaycnal kınlhaç 

f 0C8 dd gui lniçreli Reymood Y &ra(aDl&lı .J, 

~ V Kruv ziyc, lıtaubuldaa şeb ırc•• 
2' Si ricnlze gelmişhr. Çorakkepı hacı • ~it 

Çor k pı ş r l 1-t de.iade HüHyİD ••"' ..... anı ıo' 11 & ---o--·- .. 
ot~rat' lb~abi.m. of;iu V cbbi BORSA HABERL[DI k.bım bi!şlar mtinaı•:.,,1111 
Yuc t gcçu::unzlık yüı6ndtn Lll tlccı!n e bıcı.ki• 1' jJlr 

y11 y şa.fığı nikfiblı rısı 36 49 kuruı uasıada oğlu Meh met ıam••"';.,tıf 
Nevim YGcetle k rıılank 76 cvvır Oıüm, 35 kurut· na ıol kabHıadı• of" 
yckdığeriol bakar t Ye döv] tan 12 çı.ıval fasulye, 25 ıureth yaraladıiı•d•~; .. .ı-
dükl inden y•k lınmıtlu- Muıuşt n 33 çaya} bakla I• yık•laamıt llak 
dar. 11tılm11hr. ~ ıuç zaptı yapılr:ortlı' · 

/y 
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SAttıFE4 

Mil i Şefimiz n 
' Subayık 

39 u cu 
l arı ______ ,,__ 

Aukua - Mi Ji Şefimizia 319 lu Harbiye ve mü 
bea '!lisbaae arkadışları diploma al ılarıaıD 39 unct: 
Jıldüaümünu Oıdu evinde kutlamııludar. Bu yıldöı:.il· 
mlaii idrik edenler ve kuthyacılu ar .. ıac!a komutan 
lar, generaller de v rdı. Toplantıda eski hatıralar ve 
milli Şefımizin meziyetlera .. ulmıı, seyahatte balunaı:; 
Reiıicümhvrumu:zıı mezunlar numıaa lrorreneral Raıiaı 
Aldai tirim tela-rafı çekmiıtir. 

Milli Şef~miı (24 İsmet iaö ü" imzuiyle bana ver· 
&lilderl ce9apta euiimle şöyle demiılerdir: 

39 uncu ıubaylık yılı dolay11iyle ıınıf arkadııluı 
mıa beai batırlamal111adan çok duyguland m. Arka· 
dıtlarıma afiyet ve muy ffaluyetle aıun ömiirler dile· 

v~ ıevıilcrimle caaduı seliml11 ıöylerim.,. 
--sa--

Toz şeker tıkıyor 
Şeker fİrketiay baıında f.brikalaıdan toz şeker 

ıelmeye b şhyacsinn bildir ekt~dir. Ş=rlutin toptan 
cılardan baıka doğ .. udıu doğu ya b.1kkaUua da sabş 
yapmHı ibtimd içindedir. 

In2iliz 
deniz 

hafif 1 Karadenizde 
kuv- bir ee!Dİ battı 

Çörçil, ,,Bü- 1 Milli şefimi- :Rus askerle 
günler 1zin Samsunlu Son ıırmllırl biti 
sinde- tara hitabesi GBUB kadar blrf 

•• yu 
arif 
y;z'' diyor -Baıtard~~c-;-.. 1ıifede-
Kabire, (Londra ra6yo· için hilkimdia elicdc eruk 

ıa 8,15) -Bıitaaya bqte· ıtolra balanmHnua mlaa· 

ıdıcıtıırııı ---
kili 8. Çörçil, çöld~ .lordu kaıa göt&r:neı bir llıam nehrini geçen 
ıubıylarıaı teftiı etti.ı•. ıar~ o!duğaaa b&tlin mamleket •etleriyle Raı bhHkl••1 

dı ıubaylara demııtır lu! takdi: etmiıtir. Omit edl- ııada çoe tiddetJi ...... 
•Büyük gllnler larefeıiade· yoram ki eyl&l ort111aa ka· beler olmaktad1r. Bi' 
yiı.,. dar yeni harmandan hiikl· ıimde taarıaıa ıeç•• 
Salamon met bl11elİDtD ahama11 lar almaaları bir ··~ 

bDyCk k11mı itibariyle bit· metre ıerl atmıılardlf• 
\dal&rtDd& oıiı olacaktır. Kıııl Yaldız ıaıet 

V · t (L d d Aıiı vataadaılarım. Her yaıdı;ıaa ı&re, 2 ROi 
·~;~~otı, S ı°D ra r: • yerde hmaı ·ettiğim yard- liiinla ara11aa ılr•• 

1
1 
oıad • d ,- ıdımo~dad tal-ı' da1larda11 temeaailer ara- man ka••etlerı ki 
arıa a evam e en fi e . R ı 

d · h b i b.t·knıda •nıde ııkiyetlerde dfoledim imlaa edilmiıtlr. •.ti 
en~ı mul A aret " 1 1 t'ı Bizim idaremiz rlbi balk leri ıoD mermileri ita • 

yenı m• umı ıe mem ı r. d L k el 81 
Sabile çıkmak iıtiJeD Ja· i are•I a& im alren bir kıdar barb• ••• 

ti • Moıko•• ( Londra rad po• ka•Y•lleri plllk&ıtil- memlekette •ataathılanmıa ceklerdir. 
ve erı • JQ5U 8,15) - 24 •aat zır· mektedir. 13 j" poa tayya• kolaJlakla arıaaaaa Ye ber Çok içerlJe ..... 

Lorıd'a {"·•) - -~•hra· fıaaa Stallnıradnı timali reıi c!&tlıilmlıt&r. dndusi 1&1lemeal .tabiidir. haklara pl1a•e••• ....ı 
Je aazırhjının teplııı: ı rldıiade çok lraalı mabı· • Memrıan olmaaıı ıçi• ılıe edildlktea ıoarıt ••r 

Deaıiz · biobaıı•ı Loy "'beler cereyan etmekte· 3 J 8 pOD gemi• derlaal ı6yliyeyim ki ltltti· •a edilmıılerdlı. _,.. 
dla komat•ıı alhada bula· dlr. Harada ••ziyet çok • J i•m ılkiJltler ara11ada Staliaıracl•• 9allr'7 
••• laıfıf deniz kuv•etleri- karaıık olmakfa beraber Si hatırı 1 laaaaı mlt•ıir eclecek laic Yabimfetmlftlr. 
miı dü.. rece Th.Hiaıee mlicadtl• blliJn tiddeU.,re Vaıioıtofl, (• a) -Sala• bir mevzu yoklar. -o-
açıklarıada 4 .Almaa açak de••m •etmektedir. mo• adaları lalade blylk Ya eaaılı tedbirler aha· 
• Yar ıemiıine u11ızıu bir Cenupta iıc lrorkanç bir bir deala •• laa•a mulaar•· mııtar •• b•alanD zamaala 
baılııD J•pmışhr. B.r tor- aüag& b6cumaad. Almaa- b11i cere1a• etmektedir. Hmereıi rörllecektir, ya-
plto botumuzdaa etrlan da Alaıanlann 14 taakı tah Bir Japon açık remiıl ile bot kolayJılıla d&zelmeıi 

Malta 
Uzeriode 

torpil bir dli~m•n gemiıi- rip edilmiştir. Göiiis göi& birçok zulalı •e luuvaıl· kabil olaa batalard•• babı --O---
•• isabet etmiı ~e remi se harp etia de.Hm ediyor. r&o lubet aldı~luı bildi- edilmiıtir, yahut ta bazı Malla ( Lo4r• 1 

batmııtır. Diier dihımaa Kıtalarıauz bir çok keıfm· rılmektrdır. Yltaodaılar keadlleriaiayaa 8 tS) _ Dl• 11-'':. 
açek ... ., gell i'edne tid- le:de ~aziyetleriDİ dBıelt- Vaıiagtoo, (a.a) -Sıla- hı aalayıılarıadaa dolayı\ de iki dit••• •~ 
detJi bir top •laıi 1 çılmıı· mıılerdır. moa adalara 6athde vuka- tikiyetçi elmuıludar. akını olmaı •• la 
tir. Düımaa gemıleriaio Kar.ıd~niz.te Sovyet do· bal•~ clcaiı mabareheıi.,. DBıeh~eal llıım olıa klrtBlmlt •• "61 ~ 
laHara ufrudıa f DaDmHI 5 bia toDfak bfr de bır deniz açalr femiıl hatalar fÇID,clmharıyet bli• graln takrip .~ 

•
1 ve aıan ı · · L& t• b d t clb' -·· ca kayıp 9 dı- · 1 1_ enzun ıemiıini batırmıı· ale bır lrrunzör ve bir • rae ı er yor e e ır 

er ıı sanı maa- 1 i ı y 1 • flplae etm•I• tadar B t • • . tır. Dıj'er Ct pbelerde mad- •aldiye remi ya:.ılmıı. 21 • m• a Ç• ıııyor. • •• , fi• .. 
lal bi~ b B üa r~mıle11m·z di dtğitlldık yoktur. açık dlıürfilmüıtDr. klyetleri de derhal (taıtaih 1oktar. Aa~ık 1 ... ~ 

ç ıa • uır•maduı etmek yiae bllklmetıa Ya. ki vazi•etti~· _ .. aı• 
Bıtlerlne dön.:nDştiir. u~ dcu.ıirlnia taaui 225 Düşürülen ıifeaidir. ıiyelin ae 0 ........ 

- --o kuraetur. U ki Vatındaılaram ıiıleri- keıfedemıı:· J 
U Ziraat •ekileti, memlt- Ç8 &r mi bitirirken bir noktaya Ba liıterllll ~ 

CUZ pg)luk hetb lıtibHlata arttırmak LoJJdra (A.A) - Diep ayrıca dikkatiaill celbede· uamu:da lllr Is .. _, 

d • • maluadiyle bazı villyetle• hıva maharebe1iade Belçl· ceiim. Gea1t bir cabıma rak •• k•••1 dl 
ve uç emırı rlmiıde, bllbauı lzmirde lra bava kav•etlert mallak- bayabaa o ka'dar dalmıı lçla ayaaık •• ,:;..!' 
satıcı bacladı ptıllu_p ve UÇ demiri İmal kak 6, aynca mabtemel bDID8DJOIUI ili ıezdiiim laamamlU ..... .:~· 

91' Y edebılecek miieuese •• 11a olarak ta 4 Almaa açliı J•rlerde hazan •ataaclaılar 18)lenmlf*lr. -"' 
Pe1llalnuı lıöyl&ye zi a atkarbra Karahllı demi· d&ılrmfttltrtlir.. rımı dlayaaıa ateı içinde •e imar ip• t• 

at baaka11 tu fıadan ucuz rhıdea puJlak ve uç demiri ---o== balandaiandaa babeıh de· h çahtırk•• ifil 
pall•k •• aç demiri veril· yapbtmııtır. Ziraat baak•· F • b• ıil ıibi baldam. Bu yaz ve mOdaf••co" ,..~ 
•'le baıl•Dm!ıtır. Ba pul-,snan çiftçiye ••rd ii pulhık ecı ır aıaharebeler b&tüo yer 1•- •e dıkk•tla ~ .-. 
laklar ilıu a "ıdır. Aı.kara ve uç demirletiai11 bir lnı· Kaza zinde ıeaiı ve ço~ •••il ıaıiyle ke.d1 fll' .... LJİ 
tipi 25, ii'ıı tipi 15 liradır. 1 mı buulardandar. olarak deYam ediyor. Biı •• iç dara•;:..~ 

1 • T 1 Zonguldak - ZoDıal la1anlıiıa ba elem verici Ye ıatl•DI t ••' zmtr ram va Y Ve e ek• daktaa Gelfke gitmekte emaalaız felAketiai blılnle 8 ı la 111• 

trik İrketind • olan ~Hili K6miirleri iı •e ibretle Hyredlyoruz. ~.~d:r. ' en. letme11ae ait bir kaptı ı.~.t biç UDGtma.ııaladır ki A . ..-.. 
Makamatı rHmiyeaia vaki taiebiDe atfen K&ltiir- kaıh G lik ıaah •lı aaıa- •ataaımııuı ıellmeti laer . Zil .~ _.... 

park eileaceleri devam ettiii mlddetçe 20 eylll 942 de yav.uJaamıılar. Yofca aeydea •••el ka••etimise pi•••\ c~ .. ~~ 
taribi11e kad.u cqmuteı: Ye puar akıumiuına m1.bıuı lardaa bir Pol1nyalı mi· fedaklrhiımızı laazır alma• 1tllm srı şrd~ 
olmalı lıere aaat 24 toa ıluye kadmr Koaalstaa Gü· bendi• &lmBıt&r. Aiır ya· mıza b.ıihdır. Dii•yaaı1t malttaa kr.,._ı __.., 
ze~yah1a doira her 15 d.~ilıada bir tramvay tahrik ralılardaa ocak inııb•t blainldi il•liade vataaımı· dlf&adl ...,......-
eclılecekllr. lmiri Cemalde h11tıbıae· aıa bir taarraza ajrama11 iti ıiıl•.-

Sayıa ballua maluma olmak l:ıere illa olaaar.. de ilmlıtlr. ilatimali ı,ı. lalç kim1edea JOlam·· ~ 

•illi uivan20 bilet•erinizi ( sauıt ) ~a=···.~~ !t~"·;~ =~·:-~:plo:•t 
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