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Meclis P rti Grubu ! Polonyanın 
Başvekilimiz Moskova müzakereleri 

hakkında izahat verdi 
Grup hükümetin mesaisini tasvip etti 

Ankara, 10 - C. H. Partisi 
meclis grubu bugün saat 15 de 
reis vekili Hasan Sakanın riya
setinde haftalık toplantısını yap 
mıştır. ~ 

fık defa söz alan başvekil 
Dr. Refik Saydam, Hariciye ve 
kili Şükrü Saracoğlunuu Mos
kovaya muvasalatından beri o
rada ve ona muvazi olarak An 
karada yapılan mü-zakerelerin 
sureti cereyanına ve vasıl ol
duğu safhaya dair izahat ver
miş ve bu izahat üzerine bazı 

hatipler noktai nazar beyan et 
mişler ve sorulan suallere baş 

vekil tarafıodan c~vap verilmiş
tir. 

Hükumetin bu mesaisi, nok
tai nazarı tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra ruzaamede mev 
cut Niğde mebusu Cavit Oralın 
müteaddit zirai meseleler hak
kında ki takriri okunmuş ve zi
raat vekili takrirde mevzubahs 
olan suallere cevap vermiştir. 
Diğer ıöz alan hatiplerin elde 
edilen mahsul miktarı ve mah
sul vaziyeti hakkındaki sualle· 
rine ziraat vekili cevaplar ver
miştir. 

içtima saat 18, 15 de nihayet 
bulmuştur. 

Almanya ile Estonya ve Letonya 
arasında ahali mübadelesine ait mü- 1 

zakerelere ~aşlandı 
Berlio 10 - Resmi tebliğ; sebebe istinad etmektedir. 
Fubrcrin Rayiştagdalii nut- Baltık memleketlerinde htti 

kunda bahis mevzu edilmiş olan asırlardanberi yerleşmiş olan 
ahali milbadelesinin müzakeresi Almanları Almanyaya getirme 
Almanya ile Estoııya ve Leton- ğe kalkışması, bu halkı yakıo 
ya btikümetleri arasında başla- zamanda saracak olan bolşevik-
mışbr. likten kurtarmak içindir. Hatta 

bu ahaliyi getirmek için vapur 
~imdilik Emval ve emlakin göndermekteki isticali de bu 

kıymetleri nazarı dıkkate alına topraklara Sovyetlerin süratle 
rak Mübadelenin esası hazır- el koyacağını l;eklediğini ispat 
lanmaktadır. a.a. eder. Diğer taraftan Almanya-

Londra 10 - Havas ajansı da istila ettiği Polonya toprak-
~misterdıımdan bildiri liyor. larına yerleştirecek çiftçi olma-

Almanyanın şarld ve cenubi dığmdan bu mem1eketlerdeu ge-
~ vrupadaki Alman halkın mü- lecek olan Alman çiftçileri yer· 
badeleıine teşebbüs etmesi üç leştirilecektir. a .a. 

------------· -

Cephe Tebliğleri 
Garp cephesinde : 
Dün akşamki Fransız resmi 

tebliği : 
Paris, 10 - Düşman keşif 

kolları Mozel ile Sar arasında 
çok büyük faaliyet göstermiştir. 

Mozelden Rene kadar iki ta
raf arasında topçu ateşi taati 
edilmiştir. 

Denizlerde : 

o derece büyütür ki askerlik 
tarihinde şimdiye kadar misli 
görülmemiştir. a. a. 

Garp cephesinde: 
Bu sabahki Fransız resmi teb

liği: 

Düşman keşif müfrezeleri Mo 
zel ve Sarın şark ve garbinde 
büyük bir faaliyet göstermekte 
devam etmektedir. 

Ayni ınıntakada karşılıklı top 
çu hareketleri de devam etmek 
tedir. 

-~ -

Moskova B. elçisi 
- ... ~.c. 

Maiyetiyle beraber l\tios
kovadan hareket etti 

Mosko va, 10 - Havas ajan
sından: 

Polonya büyük elçisi yanında 
oıahtelif mahaller konsolosları 
olduğu halde Moskovadan ay
rılmıştır. Sefir istasyonda Fran
sız ma~lahatgüzarı fngiliz, Ame
rika, İran ve Japon büyük el
çileriyle bir çok diplomatlar ta
rafından selamlanmıştır. 

~ 

İngiltere 
Yugoslavyadan peşin 
para ile zahire mu

bayaa edecek 
Belgrat, 10 - fngilterenin 

Belgrat sefiri bugün ticaret na-
zırile görüşmede bulunmuş ve 
İogilterenin Yugosla vyadan fazla 
miktarda zahire bulunursa mu-
bayaa edeceğini bildirmiştir. 

Resmi mahfillerde Yugos1av
yanın iktısadi ve siyasi bakım
dan bitarafltğ1D1 muhafaza et
mesi lazım geldiği söylenmekte 
ise de mali ve sınai mahfillerde 
Almanya ile yapılacak iş birliği 
sahasında fngilterenin tercih 
edilmesi lizımgeldiği çünki ln
gilterenin alacağı maddelerin 
bedelini nakden ödeyeceği gibi 
İngilizler Almanyada bulunmı· 
yan pamuk ve yapağı gibi ipti-
dai maddelerde vereceği söy-
lenmektedir. a. a. 

Finlandiyanın İstokholm 
elçisi Moskovaya gitti 
İstokholm 10 - Finlandiynın 

İstokbolm elçisi Moskovaya ha· 
reket etıniştir. Cumhurreisinin 
başyaverile hariciye kalem amir· 
lerinden biri de kendisine refa-
kat etmektedir. a.a. 

-~-

Ziraat Bankasının 
yerinde bir kararı 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
BaLkasıoın zirai mıthsuller kar
şılığıoda kredi açmağa devam 
edeceği haber alınmıştır. Ziraat 
Bankasının çok yerinde olan bu 
kararıoın halkımızı ne kadar 
sevindireceğine şüphe yoktur. 

Fransız karakol gemilerinden 
biri bir düşman tahtelbahirine 
muvaffakiyetle taarruz etmiştir. 

Havas ajansının harp tebliği: 
Keşif kollarının sıkı faaliyeti 

topçu kuvvetlerinin şiddetli ha
rekitile halihazırda tezabur ew 
den askeri vaziyet, Fransız kı· 
taatıoın Alman hududundaki 
160 kilometrelik cephede taar-

lngiliz tayyarelerinin 

ruza geçtikleri günleri hatarlat
maktadrr. 

Fransı7.lar tecrübe edilmif ta 
biyeler neticesinde bu mevzileri 
işgal etmişlerdir. Bu mevziler 
ağır ve hafif olmak üzere bir 
çok toplarla takviye edilmiştir. 
Asker tnhıidalı lıer iki tarafta 

Şimal denizindeki faaliyetleri 
İngiliz amirallığmın tebliği: 
Londra 10 - Keşif tayyare · 

!erimiz tarafından, Alman de· 
niz filosunnn Norvecin Garp 
sabi linde yol almakta oldu 
ğu .&örülmesi üzerine hava 
kuvvetlerimiz tarafmdan bir hü· 
cum yapılmış ise de düşman 
kuranlıktıın istifade ederek kaç· 

mışhr. 

Şimal denizinin şimali ş~rki 
mıntakasında Alman gemılerile 
bombardıman hyyarelerimiz a 
rasında çarpışmnlar olmuşsa da 
İngiliz tayyar~lerinden biç biri
si hasara uğramamıştır. 
Düşmanın zayiatı malfım de

ğildir. 

, 

Sayw z 100 Para 

Dört lngiliz tayyaresi 
ALMAN HUDUT BOYUNDA KE .. 

ŞiF UÇUŞLARI YAPTI 
Londra, 10 - İngiliz istih· 

barAt nezareti bildiriyor : 

İlk defa olarak 4 İngiliz tay

yaresi gündüz Fransız - Alman 

hududu boyundan şimal denizi&e 

k1tdar bir keşif uçuşıı yapmış

lardır. Bu tayyarelere umumi 

karargahı kontrol etmek vazi
fesi verilmişti. 

Büyük Alman şehirlerinin tah· 
liye edildiği, Aben civarında 

Alman kıtaahnın geniş mikyas· 
da, hava kuvvetlerininde mani
dar bir şekilde tahşit edildiği 

ve Lüksemburg hududunda is
tihkamlar yapıldığı hakkında 

bazı ,şayialar çıkmasından dolar 
yı İngiliz t ıyyarelerinin bu ke· 
şif uçuşlarının neticesi şimdi e
kisperler tarafından tetkik edil
mektedir. Alınan fotografların 
büyük bir kıymeti haiz olduk· 
ları söylenmektedir. a. a. 

Renin suları yükseliyor 
Almanların Zigfirid hattı suların 
istilasına maruz bulunuyormuş 

Londra, 10 - Emin bir men· 
badao öğrenildiğine göre, Zig-

firid battı yeniden suların isti· 
lisma maruz kalmak tehlike-

sindedir. Bir haftadanberi de
vam eden yağmurlardan dolayı 
Ren nehrinin sularının yükselw 
mesi Alman umumi k arargahını 

düşün .iürmektedir. Suların yük
sekliği şimdiden 63 santimetreyi 

bulmuştur. Sular yükselmeğe 

devam etmektedir. Hatta bazı 

kısımları şimdiden suların isti
lası altındadır. Bu kısmın ya
kında tahliye edilmesi beklenil-

mektedir. Almanlar tarafından 
d.ıha yükı1ek mahallerde yeni 

istihkamlar inşa etmiş oldukları 
bu münasebetle hattrlatılmakta-
dır. a. a. 

lngiliz Alman 
Tayyareleri arasında yapılan bir hava 
muharebesinde dört Alman tayyaresi 

yere inmeğe mecbur kaldı 
Kopenbag, 10 - Dün şimal 

denizi üzerinde İngiliz ve Al· 
mau tayyareleri arasında yapı
lan muharebede iki Alman tay-

yaresi Danimarka toprakları ü
zerine mecburi iniş yapmıı ve 
birisi d~ Norveçte karaya in
miştir. Alçaktan uçan dördün-

cüsü de Danimarka hava top
larıoıa ateşine maruz kalmıştır. 

Dığer bir tayyarenin de Dani

markalıların ateşinden korun
mak için denize inmeğe mecbur 

kaldığı sanılmaktadır. Tayyare
cilerden biri yaralı olduğundan 
hastaneye yatırılmıştır. a. a. 

Litv.anya [Alman donanması 
Sovyet tekliflerini kaBul Kumandanı istifa etti 

'tmiş fakat kabul edilmedi 
Londra 10- Kovnadan emin Amisterdam, 10 - Havas a-

bir menbadan alınan bir habere jansından: 
göre: Alman donanması kumandanı 

Litvanya hhkfımeti Sovyetle
rin taleblerini kabul C'\tmiştir. 
Sovyetler birHği Litvanyadanda 
Estonya ve Letonyadan talep 
ettiği şeyleri işlemiştir. 

Litvanya hükumeti Litvanya 
limanlarında Sovyetlerin deniz 
ve bava üsleri tesis etmelt rini 
kabul etmiştir. 

Vilna Litvanyaya terkedilmiş 
ise de bu şehirde Sovyet as-
kerleri garnizon tesiı edecek
lerdir. 

Bu akşam bu iki memleketin 
arasında mukabil bir pakt im-
zıılanacaktır. a.a. 

amiral Reyder haridye nazırı 

Yon Ribbentropun yaptığı hata 
yüzünden istifasını vermiştır. 

Baltık denizi şarki Sovyetler 
tarafından kapatılan adalar ve 
garbde İngiltere donanması ta
rafından abluka edildiğinden 
Alman donanması mefluç bir 
halde kalmıştır. Amiral Reyde
rin istifası reddedilmiştir. 

Amisterdam 10 - Finlandi-
ya bandıralı Hendiye vapuru 
holaodauın şimal açıklarında 

bir mayioe çarparak batmıştır. 

' a. o. 



YOZ: 2 

Köylüye sajlık öğütleri No. 8 

Burun kanaması 
Bozdotan : Or. Sadi Gök Ahmetotlu 

Çocuklar ve kabil insanlar ı malan görülür. Bazı kansızlık· 
arasanda sık ıık ıörülen bir ba- larda kanın pıhtılaşma kabiliye· 
disedir. Ve bazan fazla miktar· ti azaldığı vakalarda burun ka-
da kan ziyaını mucip olacak naması görülür. Tifo, kızamık, 
hallere de raatlanır. Burun ka- zaUlrree, romatizma gibi ateşli 
namasanın bir çok sebepleri yar- hastalakların başlangıçlarında 
dır. burun kanaması vakidir. 

Burun üzerine vaki olan tid- Burun içinde ahtapot denilen 
detli darbeler, hızlı sümkürme, küçük et parçacıkları bulundu-
çok ıkınmak suretile burun ka· ğu takdirde burun kanayabilir. 
nar. Tedavi : Burun kanama11 bazı 

Burun kanaması sayılan se· 
beplerden hanğisinin tesirile hu· 
sule gelirse 2elsin mutlaka bu

run iç zaranın altındaki geniş 

C>rgülü kan damarcıklarının bi · 
risinin patlamasile husule gelir. 

• Kan ayakta duruş vaziyetin· 
de burundan geldiği gibi yatar 
vaziyette burun arkasından bo-

gaza ve oradan ağız yoliyle dı
şarı çıkar. 

Kalp, damar ve karaciğer has
talıklaı ında vücuddaki kan do
lanımı yolunda olmadığı zaman
larda burun cidarlarındaki ince 
kan damarcıklarının içinde kan 
tazyiki artar ve kolaylıkla pat
layabilir bir kıvama sıelir. 

Bir takım kadınlarda aybaşı 

halleri veya ay başından kesil
me zamanlarında burun kana· 

aileleri heyecana düşürebilir. 

Fakat telaşa Inzum yoktur. Çün
ki telaş ve heyecan yapılacak 
tedbirlerin alınmasını güçleşti-

rir ve geçiktirir. , 

Burnu kanayan sakin sakin 
oturmalı ve parmaklarile burun 
kanatlarıni yavaşca bastırarak 
tıkamalı. Bir çok vakalarda bu 
tedbir kanın durmasına kifi ge
lir. Evelce buruna oksijenli su 

ile ııtahlarak sıkılmış pamuk 
koymalı ve ondan sonra burun 
kanadlarını tıkamalıdır. Ayni 
zamanda soğuk suya batırılmış 
bir bezi sıkarak başın llzerine 
yerleştirmeli ve soğukluğunu te
min için ıık sık değiıtirmelidir. 

Bu tedbirlere rağmen burun 
kanaması yine durdurulamazsa 
derhal bir bekim çağırılmalıdır. 

Hususi idare ve Belediyelerin vezne
darlıklarının ifa şekli 

icra vekilleri heyeti viliyet 
hususi idareleriyle belediyelerin 
veznedarlıklarının ifa şekli hak
kında yeni bir kararname kabul 
etmiştir. Kararnamenin ihtiva 
ettiği esaslara.., göre biitün ida
rei hususiyelerle belediyelerin 
veznedarlığını, ıubesi bulunan yer 
lerde iş Bankası, bulunmayan yer 
lerde Ziraat Bankası tarafından 
yapılacaktır. Ziraat Bankası şu
besi bulunmıyan yerlerde huıuıi 
idare veznedarlığının malsan· 
dıklarınca ifasına devam oluna
cak ve bu gibi yerlerde bele
diye veznedarlığı bulunacaktır. 

iş ve Ziraat Bankalar.na vez
nedarlık vazifesinin ifasından 
dolayı biç bir masraf verilmiye
cektir. 

Huaust idare\er ve belediye
ler tarafından Ziraat Bankasına 
verilen havaleler ücrete tibi 
olacak \'e bankanın merkez iDÜ

dürlüğü ile İstanbul ıubesi üç 
ay vadeli ~hbarlı olarak 50000 
liraya kadar yüzde 2.75, fazlası 
için 2.5, altı ay evel ihbarlı olur-

. Almanyada 

Antinazi teşkilatına 
karşı mücadele 

Amiıterdam 1 O - Alman po

lis müdürü Himler, Almanyada 

beşinci bir zümrenin teşekkü

lünden korkmaktadır. Almanya· 

da müttefiklerin hesabına çah

şan teıkilit, Aotinaziler mev
zubabıtir. Himler bu tehlikeye 

karıı gizli bir poliı taşkililı 
hazırlamııtır. 

sa elli bin liraya kadar yilzde 
3.25, fazlası için 2.75 bir sene 
ve daha fazla videtli veya ih · 
barlı olursa elli bin liraya ka· 
dar 3.5, fazlası için 3.25, iki 
sene ve daha fazla vadeli veya 
ihbarlı olursa elli bin liraya ka· 
dar yüzde 4, fazlası için 3,75 
nispetinde faiz verecek, diğer 
şubelerce mevduata faiz yilril
tülmiyecektir. 

iş Bankasanca ise havaleler 
için ücret alınmıyacak 1 ikinci 
kioundan itibaren de vadesiz 
mevduata senevi 1,25 altı ay 
vedeli mevduata 2,5, bir sene 
ve daba fazla milddetli mevdu
ta 3,5 nisbetide faiz verecektir. 
Hilen bu bankalar şubeleriyle 
muamele yapmakta olan hususi 
idareler ve belediyelerin mev
duatı için kabul edilmiş olan 
faiz miktarı mahfuz kalmak 
şarşile asgari bu faizler verile· 
cektir. Dahiliye Vekileti, İcra 
Vekilleri heyetinin bu kararsnı 
vilayetlere bildirmiş bulunmak
tadır. 

1 İsveç hükiimeti 
Silah altındaki askerle
rin terhisinden vaz geçti 

f ,tokholm, 10- s,kiz ilkteş
rinde terhis edilecek olan ef
radın, siyasi vaziyet dolayısiyle 
orduda alıkonulduğu bildirilmiş· 
tir. Vaziyet müsait olur olmaz 
terhis edilecektir. Sovyet kıta
atının Finlandiyaya yaklaşmaları 
üzerine böyle bir tedbirin alın
masına lüzum görüldüiü bildi-
rilmektedir. a. a. 

AYDIN 

Dikili felaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

304 81 Evvelki yekun 
10 00 Akseki bank ası müdür 

ve memurları tarafandan 
1 00 Mu angoz Nazım Akyol 
1 00 11 Faik Akyol 
1 00 11 Nazif 
1 00 ,, Mehmet 

50 11 Nuri Özel 
50 11 lsmail Özel 
50 11 Hilmi Saray 
50 11 Ekrem Akyol 
50 11 Hasa~ Arbuo 
50 ,, Bekir Unay 
50 ,, Refik Şafaklı 
50 ,, Nusret Esi 
50 11 İsmail Seyyar 

1 00 Hırdavatcı Mehmet Öz
çetin 

50 Orta mahalleden Dur
muş Utma 

1 55 Halide hatun okulu öğ
rencileri tarafından 

326 36 Yekun _........,. __ 

Türk - Amerikan 
Ticaret anlaşması 

Türkiye - Amerika arasındaki 

ticaret anlaşmasının baz• hü

kümleri üzerinde Amerika hü
kumeti ile tekı ar müzakereler 

yapmak ıarureti basıl olmuştur. 
Esasen geçen seoe yapılan bu 

ticaret anlaımaaında da, bu gibi 
hükümlerin tekrar görüşüleceği· 

ne dair bir kayıt mevcuttu, A

merika ile aramızdaki •nlaşma 

altı aydanberi tatbik edilmekte· 
dir. 

Bu müddet zarfında aalaıma· 

nrn tatbik kabiliyeti hakkındaki 

tecrübelerden de istifade edile
cektir. 

Aydın defterdar
lığından: 

Matbaacı Ali Kemal ile Fa· 
dılın emvali umumiyeden olan 

borçlarından dolayı haczedilen 
bir adet tipo makinesi bir adet 
pedal 50 kilo hu ruf at 15 kilo 
çizgi 2 tekne iki adet kumpas 
50 kilo kadrat 6 adet hurufat 
kasası bir adet zimba makinesi 
ile iki adet kayıştan ibaret 
matbaa alat ve edevatı 11 / bi
rinciteşrin 939 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat onda tay
yare kahvesi karşısındaki yer
d,e satılacaktır. f steklilerin def
terdarlığa müracaatları. (42) 

•.••..... Abone ıeraiti .••..... f 
! YıJlıtı her yer için 6 lira. f 
~ Alta aylatı 3 liradır. • 
: ~ aylığı 150 kuruştur. i 
l idare yeri: Aydında C H. i 
İ P. Baaımevi. 
i ıaz.eteye ait yazılar lçi.ıı ! 
i yazı ı,ıeri müdürlüR-üne, ilin- ! 
i lar için idare müdür1ütüH i 
: -nüruaat ed1Jme11dlr. f .................................................. 

imtiyaz 1ahlbl n Umumt Netrlyal 
MBdürü : Etem Mendr•• 

8a11Jdıtı yer 
C H P Ra11 ... .ı 

SAYI ı 65 

RADYO 
ÇARŞAMBA 11/l 0/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği (Pi.) 

13.30 14.00 Müzik (Küçük or· 
kutra Şef : Necip Aşkın ) 

1 - Franz Lehar-Tarla ku · 
şunun öttüğü yer isimli operet
ten potpuri. 

2 - Fereire - Ay-Ay· Ay 

3 - Ganglberger - Küçük top 
laotı (Revü • Entermezzosu) 

4 - Bizet - Arleziyen, Suit 
No. 1 

A : Prelude. 
B : Men ut tto. 
C : Adagietto. 
D : Carillon. 
5 - Micbeli - lspanyol sere· 

nadt. 
6 - Tschaikovsky - Romans 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 
Bozdoğan kazasında hususi 

idareye ait eski medrese bioa

sınıo mülkiyeti artırmaya konul· 

muştur. 

°faliplerin °6 7,5 ,teminat ak

çelerile birlikte 27 I 10 / 939 ta

rihli perşembe günii saat onbeş 

de viliyet daimi encümeninde 

hazır bulunmaları ve fazla ma

lumat almak istiyenlerio her 

gün vilayet daimi encümen ka
lemine müracaatları ilin olunur. 

11 15 19 24 (44) 

Aydında: 

7 - Czernik Rakseden kalp· 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği. (fasıl he

yeii) 
19.25 Koouıma ( Dıı politika 

hadiseleri) 

19.40 Türk müziği ( Karışık 
program) 

20.20 Temsil 
20 50 Konuşma (Haftalık pos

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumbur 

bandosu: Şef İhsan Künçer) 
l - Von F. Gornnupf- Marş 
2 - Waldteufel-EsPana vala 
3 - Massenet · Ouverture du 

" Roi de Lahore 11 

4 - Saint - Saens - Prelude 
du " Deluge .. 

5 - G. Bizet - Carmen 
22 00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat ~ 
22.30 Müzik ( Cazbant Pl. ) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

·Vilayet Daimi Encü
meninden: 

Hastanenin ihtiyacı olan 70 
ili 90 ton Gölhisar maden kö · 

mürü 27 /10/939 tarihli perşem

be günü saat onbeşte ihale e· 

dilmek üzere 20 gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. Talip · 

lerin yüzde 7,5 teminat akçele· 

rile sözü geçen günde Vilayet 

Eencümeninde hazır bulunma

ları fazla malumat almak isti

yenlerin her gün daimi encümen 

kalemine müracaatları ilin olu· 

nur. 11 15 ._ 19 24 (43) 

AYDOGDU 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat Malzemesi 

Bu ders yılı için 
Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız talebe yetiştireceğini 1 

söz verir. Parisin en son knbul ettiği napolitcn metodlar kı- • 
sa bir zamanda biçki, dıkiş, şapka, çicek, boya, hasır işleri • 

• kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur- ı 
tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fazla 
izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede-
bilirler. S 

411 
41 • 

ADRES : Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 7 .. 
S. DİKER • 

(2) Pa. - Ça. .. 

................. .-
:······ .. ·· .. ········ .................................... : 
: AYDINDA: : 
ı ı 

f Ankara Palas i 
i Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. f 
: Hukümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde ı 

: ................. , ··············~· ······················: 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


