
· 8'0on Sesi SON DAKiKA, RADYO HAaERLEAI 
HAKKIN SESiDiR _, _ _ __....__ 

Radyonun Almanlara göre müttefik- ~ Tunusta müttefikler bir 
diidüğiil . lerin gemi kayıbı 

1

1 noktada ilerlediler 
Paria rad,OHDclaa Aa- ~lhı (a.a) Milttefik~er son günlerde gemilerinin Cezayir, (A.a) - Şimal Afrikada dün gündüz Fas 

raclJOOMlaediye edi· mühım '!t kısmım kay~Jlerdi.r. Şin;ıdi~e ka~ar ~f· köprüsünun cenubunda Almanlar geri atılmışlardır.~Yal· 
t,11 -tak, ~tancı. man dnaf:aitl.,._ t.tlrdıgı g mı tonaı mıktarı ~3 mı l- nız bir noktada Almanlar çok ağır zayiat vermek 

b9'1~ı......a .... a Ye siairleaclirici JOD~· Şımcli Ariterik~ ve lngilizleria ellerinde ancak suretiyle biraz ılerlemişle. dir. Dcvri}·elerimiz d şmanla 
didik • Anka· 12 mıfron tonluk ıemı bulunmaktadır. 1949 Y lında mütemadiyen temasta bulunmaktadır. Uçan kaleler Tu· 

,.:·ı~ bliy&k b• 'e: tk mittefılde! ancak 4 mılyon tonluk gemi inşa eşmişlcr.I ntU ve Bizerte dogları bombalamışlar ve etraf duman 

di 1
. ır f8 bi~~-~- dlr. Bu mıktm Ahn•nlar 6 ayda batırmışlardır. tabakası ile kaplanmıştır. 16 Alman uça~ı ile 32 araba 

D l}'ell ~ men;.:: t h .. d'I . . 
.....,.-.:::..-~ lıir ,. uslar K;t;lnıkova şeh- • "P •e , .... ,ıır. - --- . 

~ıu.ı'~'!:.d':r~ rial zaptettiler . Leningratta vaziyet çok 
1
'. ç~~edan ıu acı Moakova, (~ radyosu8,15)- Stalinfıradın cenup iyileşti 

Yetı .dinhyoruz: bat..acla ve 15' Wometre uzakta bulunan Kote1 Niko- M k ( ) O k b · d 
....., Bızim yegine tesel· va fehrini Sovyet kuvvetleri zaptetmişlerdir. Alman'a,. o~. ~va ~.a -: rta Don ve mer .ez cep esın e 
~. biricik m6rtit ve ha- mltemadiyea bqka yerlerden iht•yat kuvvetleri getir- h arp butun şıddebyle ~evam etmektedır. 
ltaynatımız radyomazun mektedirler. . Kızıl Yıldız gazetesı şunları yaııyor: 

Bini kapadık, çalma Kızdorclu Sta.Ungradda fabrikalar mahallesinde ye Almanlar yeniden büy~k kuvvet~er toplayarak: her 
\iıe lüzum glrmlyoru~ Diden 300 metre kadar daha ilerlemişlerdir. . yerde muharebe etmektedırler. Stahngradın fabnkalar 
h. bo dOdilk derdi .; mahallesindeki atelyelerden Almanlu atılmışlardır. Al· 

ballohıacaya War garpte ilerleyiş manların müdafaa hatları delinmiştir. Muhasarası de· 
il radyosan• .... .... de • vam. e~en Stalingradm vaziyeti kış dolayısiyle çok iyi· 

ltll'Wllllıııı.... dillliyemeı .Oi,;ı? A· V&medıyor le mışt lı'. 
~ radyo ifi He aİi· Kahire, (Londra rad) osu 81 S) _ Sekizinci or Lda<logalı gölünün . do n .asdı üz

1 
erinketedi?uradan Lenin· 

olaalar koJlan sıva- ır... f~ -dutmıi ra a ına em vesaıre gon erı me r . 

• hatta hir'-*~l aum ip etlliekteilr: tdu Vadi lz t>mz m 
t"'* ,. ~ ~ Orta Donda Almanların 

il'edeHll milleti yiae Şhiif;k avcı uçaklar mı 1 rablustan T unusa ril at 
1 radyolarana kavaı· etmekte olan Alman kuvvetlerini bombaladtğı gibi m t- . verdikleri zayiat 
ılar mı? Acaba, uıan ralyiz ateşine tutmaktadı r. 

•ıun dildllk sesi olma"' Mosko-.a (a.a) -- Dün oıta Donda Almanlar,n zayi· 
ı.!Jl~nlarda da io•mn Rostof tehdit altında atı J ~ o asker ve 80 subay?ır .. Ve.likilukid~ ~~~ 2.l?,O 
t11nı testereliyen pa- M k ( ) K . . .. . . ölüdfır. Bir kesimde lrnv~ eth bır pıyade bırhgıyle hu-
trine bir are bula· : .. •--=~ ova, a.a - uvvetlerımız mulemadıren ılerı - cu'.'Il eden Almanlar bir yeı ı işgal etmişlerse de tekrar 

ını? ç yqrmnue devam e~mekted r. Rost~f tehdıt altın<l ·ı yapılan bir hücumda püskiirtülmüşlerdir. Burada kalan 
11 'a h k bulunmakta..fır .. Stal!ngradda çewalmış bulunan Alm n Almanlar süngü ve el bombasivle imha edılmişlerdir. 

:\. al ımızın ortay• kıtalan herhangı bır yardımm gelmesinden çok uıak· · 
uırç.ok acabalı soru· tarlar. 

~~uğuau hrtırıatıyoruz. Hırvat d~vlet reisine Rus donanması 
S 

• u•k t 8 Jd Moskova, (a a)-Rus donanması ile hava kuvvetler. 
m e51 S 1 85 Y pl 1 Akdenizdc Almanların elinde bulunan İlmın ve iıalerı 

HAKKIN SESiDİR Londra, (a.a)3- Hırvat devlet reisi Pave)iç bugun bomb.ilamışlardır. Bir lima 110 bombardıman esaatında 
suikaste uiramıştır. Bu yüc.den iki yüz İŞ\'İ tevkif edıl - çok şiddetli infiJakler göı ülmüştür. 
mittir. • 

okatta İnıriliz Uçakları lngiltere üzerinde 
~ lzele Londra, l(R:cfyo 8,15) - Av ve bomba uçaklarımız Londra (Radyo 12,30) - Dün gece Britanya U!e .. (. ·maı· F H lland rınde hiç bi hava faaliyeti olmamıştır. •ilat, (a.a) - Villyet fi a ransa, o a ve Belçikadaki demiryollarile -----------

aiode yer nrmnbıı Ahn~n aıkeri noktalarını bombalamışlardır. 21ınarşandjz Harı·cı·ye Ve- ıranda para IB ıııat 
d ı . . . yapılaa trenı h-r• ujrablmışbr 

e een ıçın y•• 
,.,c1 •• 1a_,. Kızılay~- ukeek tasdike iktiranetti kili izahat Dl8SBl818rl 
lberkeZJDe giadenl· A lı Hh 

. Yine burada temin • n ara - ldimet m murlarına parasız verilecek d• Tahran ( a.a ) - Pars 
erzak giyim .. ,... elbiselik bumq ve ayakkabı bakkınpaki karar yüksek ver 1 ajansı bildiriyor: 
er lev~zım da feliket tuclika iktiran etmiştir. Ankara (a.a) - C. H. 1 Hükümet para kıymeti· 

aevkdilmiftir. H9:' AnlA•ma merası·mıe Partisi meclis grubu umu- ı nin azalmasın ve eşya fi• t· 
yardıma devam eda- -Y heyeti dün saat ıs.ıs te larının y&kıelmesine mani 

İmzalandı reis vekili Seyhan me*" olmak için t .. dbirler ittihaz 
"' d• d• nd (Rad 1? 30) . . . Ailmi Oranm başkaohğ nda ~ etmektedir. Bunun başlıca 
cır.ngr m 1 Lo ra yo . - Fransız somalısı muharıp t l d G en celsenin ~ T h"ll'k ·ıı· 
6 ... . Fransızlara iltihak etmit ve dün ö}leden sonra anlaş· op an 1

•• ~ç k d k , amı 1 ca 1 1 ve mı 1 para 
,,..,., ..... &, (Radyo) - Roy· rasimle imzalanmıştır . zabıt hülaıa11 o un n tan , nm kıymetini bilmemektir. 

Iİlbal Afrika muhabiri ma me • • sonra söz alarak kürsüye - ----·----
or: Ceıa~re kadar Amenkan şımşek uçakları gelen hariciye '.e~ili Nu~ le~i~ sorgularana cevap v"r-
f\lnal Afnka boyun- . Cezayir (Londra radyo 12 3u) - Amerikan şimfek man Menemencıoglu son mıştır. 
•lann uzun müddet ucakları TJablusun 50 kilometre garbinde petrol ve haftalarda ce·eyan eden Ruznamede görüşülecek 

e. Y•imurlu ptmeai aşker taııyaa kamyonlara rast gelerek bomliaya tut· ilZa yakın · ya siyası h•şka madde olmadığından 
ve karada faaliye• 1 muşlardır. Bunların rical eden Romel orduaunnn öncü· bidise e mın l ı du u- celseye saat 1 S.30 da son 
':!trt!l!'!ff!P'. ler o!!.'!?as: L'.!~0•J4: muh•em4 !dir. '!l nı ' ah ~tm C\ h•bo· verilmi · 



HALKIN SESl-------------30 llkklaaa 1942 

Deniz 
Yollannda 

Dağ başmila!Memur aaş
yaralı bir ço- ları veriliyor 

- - - - k b 1 d Yılbaşı m6naıebetiyle Deniz yollarandabalaynı 
- 71 - YAZAN : GÖNÜL EMRE CU U UD U memurların zaruri ihtiyaç- bqından itibareni)'eni tari· 

1 
• Comaovas nan Şaşa ıkö· lamıı önceden teqıin ede· fenin tatbikine başlanacak· 

iNSANLAAIN 
iHTİRAS A TEŞi NE 
ZAMAN SÖNECEK? ••• 

ası olur Nefıee •• Aramız- yü civarında dajda 10 y•- bilmeleri maksadiyle son tır. ı.tanbulcl•n ızm1re ı 

d b
•• ••k b• şında bir çocuk ağır yaralı kinun 943 ayı memur ay• , iaci mevki 2060, ikinci\me'Y· 

8 UYU Jr yaş faatkl olarak bulunmuştur. Bu ça· hklannın verilme i &Maliye ki t4<JO, iiçiDcii 990, gU· 

ar O k b
•• ) b• cuk Saşal köyü halkından Vekilliğinden vilayete teb-1 verte 470 lmıllfblr 1 

•• Da arşı oy e Jr 10 yaşında Mehmet Can liğ edilmiştir. Maqlar bu ---------

tekJı•fte tiul v d oı~uğu've dağd• "*" o~ı~t gün ve y•nn tvcrilecektir. Her vatandaş unmaga nas bgı sırada mnmak ıçın - -·-c.--- 1 ... 
cesaret edebilirim? ate~ ~·~bğı, bu - esna~a e· k.. d 1-f il 1 ,,1111111-

elbısesının tutuştuan ve ~u- ır oy e ıııda ta•ı11n•tır 
---o--- cudunun muhtehf yerlenn- • t 9 1 

B k 
. . den yanarak aiır surette cınaye -----

u ervan ışınden dolayı sana karşı emniyet ve - r· k p f . • ıı• timadım bir kat daha arth. Eer kabul edersen, bütftn yaralandıgı anlaşılmııtır, ıre azuının qr~ h IZllr llılr 1 ,, • 
..U.nmın idaresı·ni sana tesıı·m d · B k T esadllfen oradan geçen köyü halkından Hasan oglu • e eyım. unun mu a- . ___ _. M•I • 
&ilinde de sana bir hisse vereyim.. genç bır çoban çocuğu gör Durmuş Çoıkun, aralU111Ua ... lıll: 

Dedi.. müf ve Mehmet Can he- çakan bir kavga ıon•da A k ka--'-' ., 
Hazreti Muhammet Haticenin bu emniyet ve tevec- men hastaneye kaldırllmıı- Halil lbrahim Topalı bıçak• 1 

er ~anam ~-
ine teşekkür ettikten sonra, kendisine tevdi edilen tır. Çocuk ifade vermiye la aiır surette yaralamıt- bıta ~ daa bazyap~ı il 
vazifeyi memnuniyetle kabul etti. muktedir değildir. br. arqbrma ann 

1 

er .. :. .. 
tt * ' . kek vatandqlana nm-

Aradan bir zaman da bcSylece geçti.. - * - ! Y .. aralı biraz sonra il· cllzdaalannın yanmda bll"' 
F k b Kızılayımız mlişrur. Durmuş Çc.tkaa haamadıöı görillmiftnr. . k 16a~ er gün Hazreti Muhammede karşı Hatice· yakalanmıt ve hakkında B • ·b·ı · k lilı aın a ınde .giılencn ateşin kuvvetini art ınyor. Artık Kızılay cemiyetimiz ye- . .. . . . . u gı ı enn . as er dayanılmaz bır hal alıyordu. .d T"lk·ı·k ık· Tve muddeıumumibğince durumlan şlipheh telaklrl 

N
.h .. . nı en ı ı ı ve ıçeş· t k•f k .1 • . • -" ı ayet oyle bır gün geldi ki Hatice daha fazla l"k ti . . b" 1 . . . ev ı ararı ven mışbr. edilerek şubelenoe se~ 

taha.&1mul edemedi. En samimi dostlarından Nefiseyi ~e 1 s;m en~ın b. ır eştıg~ - - ••- için· polise teslim edile~k-
bir kenara çekerek ona Mazrt.ti Mubammede karşı o'an ır yer e ~enı ır aşevı Ek k lerdir. 
büyük ~evgisin i itiraf etti. d~h~ açmaga karar ver- me para• Herkesin aüfus cüzd••'" 

Hatıce bu sevgisini itir.ıf etmek ve derdini dök-ımıştır. • J ların1 anlannda tqımalırt 
mekle kalbindeki ıstırabı biraz hafifletmek istemişti.. - - smı ça mıı u. i 
Fak~ Nefise. biraz daha . d erin ~~ş6nerck: YeniM.em a Anafartalar caddealnde ası o anur .• •• 

Pek ala ya Hatice . Nıçın onunla evlenmi- ı 683 ı f d km k IZMIR ASKERLiK c..ı-
yorsun?I ••d•• •• sayı ı ınn a e e er-

Dedi.. MU UrU alm~kta. olan ~3 yqındaki BESiNDEN: • ı.ı 
Hatice bu sualden büsbütün n\uztarip olarak: 1 Şehrimiz Milli emlak mü- Habcenm cebınden para- 3 ı ~ • 33 l dahıl dopot . 
- Na~ıl olur Nefise,. Aramızda büyilk bir yaş far-1 dürlüğüne merkez tetkik sinı çaldığı Mia olunan ~cemı, usta iılim ve 1

1
1 11 

kı var .. Ona karşı böyle bir teklifte bulunmaja nasıl! amiri Şerafettin BenHltayin Mehme~ Mogoltay tutulmuş ıslim erattan olup da ha ~er 
c:sar~t edebilirim?. ! edilmiştir. tur. ecneb~ ~emleketlerde ~ 11 

Dıy~ ceva~ ve~di.. - •- \ ----- nan ıbtiyat eratın aHY', 
Nefise vazı?·eh k• c: ıır a <Hişündükt<.n sonra: y • • • . bakaya muamelesine tabi - xa Hatıce .. ~tıi'lt erih ol.. Bu işi bana bırak .Ben 1 enı emnıyet Mıthat Uyguç kalmaması için aile ve'I' 

hallederrm... kı L-• k lik c _u • 1 ••d•• •• •• · •tt• a &Dlllanmn as er .,ur 
gı~'.' mukabele •:ti.. . . . mu urumuz gı 1 aine gelerek kayıtlerine il 

ldı. e ıse . g a yat zek 1 ve be c erı klı bır kadındı· O zerine lzmi re gelişini h• ber ver· Eski emniyet müdllrü ret ettirmeleri lilznmu kd' 
a :• b~- 1~~ derh~I . meş~ut ~l~ağa başladı. . ı diğimiz yeni emniyet mü· B. Mithat Uyguç bugün di menfaatleri iktiza11nd•ll' 

. .vve.~ u TQ~ıbın evme glltı. Hazreti Mubamme- dürümüz 8. Faik Köksal sabahleyin Bandırma yolile dır. J 
dı bır koşeye çektı d.. "f • b ı f k · • -Aralarında şöyl~· bir muhavere geçti: \ un vazı 1;sıne aş amıştır. stanbula hare et etmıştir. -ti~~~ ~i~ 

- Ya Muhammet.. Artık tam evlenme çağındasın •• . xYaratanları 8111 s fi 
Niçin kendine bir zevce intihap etmiyorsun? ' 'ı xRANDOLF- SCOT- YEN 1 DE . Dx !f ~!\i.t.1 

- SONU VAR -
1 
xROBERT - YOUNG 2 Harıkax ------,=------·-A ___ ...:..:..:..:..:...-~~- x Gibi büyük artistler tarafından tamam yle renkli x NASiHAT 

· L N I ~ Çöl Devleri llk •ıta : dec1Y:~· ahbap denı.u 
Izmir Tramvay ve Elek-:x •• Yüksek Artist VıLUAM VARREN " - Evlldıın, eğer ~ 

trik şirketinden. ·~ Oldüren Elmas 111 defa : ;:~::;·::ba::~;ııl" 
1 

lkin.cı l<anun 1943 ay oda şebekede yapılacak ame- x SEANSLAR: Ç. Dev. 1ı.55-15.05-18.1 S-21. JO de x meliain!I 
byat ıçın cereyanın aşağıda gösterilen sektörlerde ve x ÖLD. EL: 13.S0-17.00-20.0S le. x - Nedir o? 
!-riblerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere x Cumartesi, Pazar sabah 9 da başlar. " _ Bqkalanııın .,,..;..,! 
din olunur. 1 . - - - - - -- --- ulak ı_J/11' 

l) 10 24 k
. . k. :ııc M ~ )4 " :ııc M " M M M " il' "" ~ M .. M M M M .. " .. 1ar--- k aamıyaC&JP""'" 

ve ı ıncı anun 1943 pazarları saat 9 dan x; 1943 Yılbaşı şerefine 31- ı 2- 942 perşembe x .-
15 e) 

1 
kad

0
ar: _ E K lx Perşembe gtlnünden itibaren x -
aragaç . arşıyaka x s• d xl ZiYARET 

il Tepecik Bornova x Tayyare memasm a x Kaynanam apan11z 
111 Alsancak Buca D b. ,. 

1 ı · ti K h iV Basmahane x 1 Yıldızlar Yıldızı Şık ve gllzel Deanna ar ın ınx ge mq • anm eye tel' 
JX ~r.:fpaşa ~ (Hakiki Atkını tasvir eden) x anaeaiuin böyauaa sarı ,. 

XV f<ültürpark · \ x A ak ç• v •& filimd~ Deanna Durbi!' çokx \ - Amana aaaeciiilll ~ 
2) 3 17•-ve 31 ikinci kinıın 194 l ·pazular1 saat 9 dan x"'9 lÇegltarkı söylıyor ve danıedıyor •.. x den 6yle haberıiz te~ 

15 e kadar: x 2 Wılli B rgct'in yarathtı Fran11zc• s&zlü x 
1mç olmazta bir telğraf 

V Carşt Xl Gazi bulvarı D DA Matin~ler: D. dava11 z l ıeydiu 
VI Babıı ~·>a Xll ıarlıkbap x eruga 8V8Slı.4S· 4 50 8 A.Çiçejia _ Bir kere de k 

Vll 14arantma Xlll Asasar x 3 15 ·6.20 -9.30 x ör • ied"m de on 
Vlll Güzelyal XIV Gazı bulvarı x Cumarteıın, pazar günleri 12 tOd• bqlar 11 1 eyım 

1 

-Akit• dlk. M ... M WM" WttttMWW .. M _. .. ,. M'lltf 



--------- -----
YAZAN : Halil Zeki Osma 
-6-

Bosna kadısı Saraya ço 
culdann bir babadan, f 
kat ayrı ayrı anahird 
olduğunu bildirmekle 
kehanetini gösterdi ••••• 



ll~ ....... -.-.-.-.-.-.------------------=~H;ALKl~~N~.~~~ES~l!!!!~~~!!!-~-~-~-~°!!-~-~-~-~-~-~-~-~-~-!-~-~-~~!°!!~~!!!!!Ok~kA!!!!!!••~•~· ~1M!!!!2 
•ocl UM ,.~~~~. ~~~~ıın· HABERLERi 
Anado'7u) ;rk~daşı· da Vali konağı caddesinde 

pn tertip heyetinden 1 Bereket apartımanında otu· 
fazetemizin eski emek ran üniversite talebesinden 
tnürettiplerinden B Ümran Uslnya evvelki ak· 
~afa Bayerin bir kız şam Tarlabaşında 140 nu· 

RADYO - TELGRAF 

Rusya da 
Almanlar 

Almanlar im-ı Şim'1 
ha ediliyor Afrikacla 

;u dünyay~ . gelmiş- maralı evde oturan Edebi- Londra (a.a) - Gazete Moskova (a.a) - Roy• --•-
Ebeveynını .. k~tla yat fakültesi talebelerinden ler Rus taarruzunun de· t~r muhabirinin verdiji bir Londr• (a.a) - Şimali 

z. uzun omurle f Abdurrahman kızı Nur mi- vamh gelişmesini gittikçe habere göre Stalingracbn Afrikadaki milttefik kuv 
·-------• safir olarak gitmiştir. artan bir eyimserlik ile ta· 1 cenup babsındaki Sovyet vetler umumi kaıarpluaın 

t 1 1 
Ani odada Hüsey!n Öı kip takip etmektedirler. 1 birlikleri bu bölgede ikiye'tebliti: 

il a 1 an QOCU ban ile Umranm ~hbapl~- Taymisih askeri yazıc11ılbaKinmüş olan milhim Al- 27 ilk kim ıecesi ti· 

b 1 d 
randan Münci jsmınde hır diyor ki: man kuvveilerini imha et• mal kuiminde ketif kolla· 

U 00 U de genç misafir olarak bu- '1Şimdi Rostofun tehlike melde uıeşgaldiir. Alman nmız dlplanla tomp ha· 
Jatanbul - Er~nköyün· lunmakta iken Urman, Mün albnda olduğu açık s6yle· l takviye kıtalannın geri ka·ılinde balunmaşlardır. Bom-
§atkınbakkalde 34 ı nu ciye ait tabancayı almış ve oebilir. Stalingratta çevril· 4 taa kısımlan da Kızılerdu· ba tayyareleıjmiz cllfllaaa 

ı evde oturan Lütfiye kurcalamağa başlamıştır. miı olan Alman knvvetleri 1 nun indirdiği darbeler hatlannıa geriaiadeki yol• 
daki kadm, gayrimeı· Bu sırada Urmanın elin ise arbk yardım garmekten karıısında geri çekilmefe lan bombuclıaa•• efmiftir. 
larak doğu•duğu çocu· deki tabanca birdeubire çok uıaktad r. Şurası mu· devam ediyorlar. Dan kuıa dren bir top 

kuyuya atarak öldür- pathyarak masada ders ça· bakkaktır ki Almanlar hakı M • •• ) k çu cl&elluta olmut ve her 
ve l>ir haftadanberi lışan Nura isabet etmiş ve katen iyi harp etmiı. fakat 1 a VI gom e • iki tanf bqı tara&a mn
a itfaiya tarafından genç kız yürinden yaralan tabi milletlere mensup olan· )j)j)er Rus zilerini dhmlfbar. Topçu-

a yapılmışs" da ceset mıştır. lar ~e~lim olmağa çok acele ·• 1maz iki ~lpnaa taalum 
amamışb. Dün ıabah Yaralı derhal hastaneye ~tmıtbr. . CepheSJDde tahrip •tmiftll'· . . 

cesedi su üsiüne kaldırılmış ve kaza hakkıa· Bu mavaffakıyetlenn en • 1 Hafif cllpaaa birlikleri 
ış ve bu suretle yok da tabkik~a başlanmıştır. bilyü" hissesi bizzat Rus M ~en ~a~~:.ya:• (a.a)-: Mecezelbaban fima&adeki 
ek istenen ceset bu- 1 ordusuna aittir, fakat mtit· . avı ~om e er ea yenı mevzilerimizden biriae hl-
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dan beş yüz adetlik lebilecektir. Londra, (a a) - Afinin yar im reditiffe mal getiren bazı 
paketin belediye iktisat _ .,._ _ askeri muharriri yazıyor: diJ• tacirlerin mallanaı memle-
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Vapurda bır ekspertız once. duşmamn kolaylıkla ders yıb başından beri okul· I a ti • 
yapılarak zarar ziyan tes- Mecezelbaba taarruz etme· tarda bulunan 12 ı muhtaç lltlbll I lr lrllı 
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ihıb cenazesi dün lı>ğle· torin da&ıtılrnasına batlana· kolaylaştırmakta olmasıdır, ~2~se"ft ta~: :amat1r ve istihsal kabiliyetini ihtiyat 
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tim ve dulların yedlerindeki ucuz ekmek kameleri • zm iıtijakiyle bir komisyott 
met ettikleri mahallerin mensup olduğu belediye 52-64 kuruşian 1170 çu- Yugoslav tet~il edilmek &zeredir. 
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e .birhkte mezkü· şub lere muracalltlan. 30-31 yng satılmııtır. lav kabinesi istifa etmiştir· incelemeleri "-tbyacaldt,. ---• b•I ti • • • ( Saadl-t) Kiteaınden a1ı.;-.:-çorakupı Polia M•IJ.eıi •197 

pıyango 1 e ennızı kar$HU No. 864 Hasan Tauia ONOD Telefoa: .. 
mıı1-......;.......:............ıı..ııt.......~~ ............. ......__ ___ ..1Kgjf5JE~MHfl~D~f:~,N NEFlS AV SATllfR 


