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1

36 Tayyare 

B. Hor elişa diyor ki: lngi/tf!.r:ede R~man Ankara, 23 (Radyo) -

Ordumuz büyüyor~ Dünyanın her tarafından 
1 yaya geldı 

Ankara 23 {Rıı.dr--o) 
Ro.ııdııyaya Iııg ı llAre ınra 

hudan 36 Llırnharıı \ayyal'{ısi 
gifodorildiki Jfşn ~dilm l eiude 
mahzur kalnınmıştır. Romtııı pi· 

Bn sabahki }?rnusrn ro~mi tebliği: Ccpho:le :-;iiki'ı.not Yar 
dır. 22 ikinci to~ri11tfo he~ dii~nıan avcı t;\yynresi toprakla
rımVirn dii~iiriilınii~tİii'. GravJindo bir A lıııan anı tayyare~i 

Bel ·ika topr:ıklanua dii~ınii~tiir. Bir li'rarı~ı:l avcı t:ı.' yarc$İ 

kay lıetlilnıi~ti r. silah ve malzeme getirtiyoruz 
Biz diişmanın savletini enıı1iyet 

i 1 i nı atla bek 1 i y o rı ı z 
ve lotıqrı lm tl'lnorcleri Bükreee 

g e t i r m i e l n r dir. üç hava 
fılosu tücurla ~sıirilccektir. 

.Ankara 23 [Radyo] 
1 ngilfa Ha~a. ııo,,.t,treti tohlig oi.iiyor: 

Bn;ı:ı Alınan tayynl'eleri 1 ıwiltoreuiıı 'logu cenup ı-ınlıili 
üzerinde uyuıııı;ıtnr. Hava topları ateş a\nıı~ ve tngili~ tı y
ntreleri lınv•ı.la.uııustıı·, Bir Jii~m:uı tnn·arc i diisiiriihniistiir . , , . . , , 

Ankara 23 (Raclvo) loriııo devam odorok HOll defa! 110 h:ıttında.ıı bnlısetıuhı Ye hu Alman tayyareleri 
· ı ı 1:1 Ankara, 23 [Radyo]-

Fr·.tıı". !ld',\Il dı";ııoıı l 11giliz ı (jz altlığını zaman l ;)S hin. lı:ı.ttın iıı~n:-ıı~ıdn J.! 1"1\llHaııın Şetland adaları u" ze-
•">• ' ~ t ngili:r, parlamcutosnnuıı içtim:ı.larının temdidi llolayıRilo 

IIarlıinı nazırı Buli><n .A vıuıı movcuılnmnz vardı. Bu mik- yaptığı fedaka.rlıkhn anl:ıt-
' 1 1 rr·n Je uçuşlar yaptı Kral, JJon1laı· \'O ~\ Yll?ll knııınra:-;ııııt hir nrnsaj güııclormi~tır. lcnııı • d 0 tt l>u]ıııı dnrn her hafta ,·cııiılmı hiıılor- llll!-., ııgiltoro >O .l!'raıı~a ]o- Uı 

~ ara. ın a C\~ann a 1 · ' Kral bn ıno · ıjınd:ı er.elimle ~uııla.n ynzıııaktadır: 
tnuıı .. 1 · 1 1•1 ;;ı(i•·lo l'O kuvvcı1 iltihak etmekhıdir. üıatı Lura<la ıııiiJal'aa. nudt'e Ankarn, 2:3 (Radyo) 

·• vo ezcunı e sun :ı .., .• • Harbin kUlgcsi A vrnpaııın hir koro ualıa :-;emasıuın füı:o-
tni~tiı-: Polonya l~ıta:ı.tııım iiç Orıiimii7.dcki hnftalur hu ıııik- :-ıiııi kar~(·~ı;e ):~ıpıu~l:tn<lır. A lm:w tayynrclcri Şet- riuc ı;iiktii. Hiikumotiuıin sullınrı idaıııesi iı;in ~nl'fetti!ti cray-
h f . . tl:u dah·l f·ı· l t k Deıuıs ve t;ozlorını ~u ~u · 1 t .1 1 .. · 1 lar 

a talık mukavoıuotı sayosın-ı ' · · ·;,, a ar aca vo za- .. ' . . l an aua arı uzorııH 0 nçu~ ' retlere ı·ağmmı .A lınauya. ro~mcn yaptığı taalılıiitloriııi ihlal 
de }'ı·an"I'' kıtaatııım taıuı~i'ii fore kadar hiiylc <le\""nm ede- rctleObıt1ıruıı~tıbr'.. .. ,

1 
ınıpınıı;:lıırdır Adanın mulı- ] 1 [> ı • " " · -.. . n omuz uru yor .. a em- · ..- · o~ ere' o ony.ayı i~gaı at.miştir. 

d.ii nıiimklin olmuş vo lugi- ı coki:r. . . loketimize c.liinya;ııı~ lıer tara. telif mıııt.ıkalarında :'Uarııı HL~ nuuldotcn i8tifa.dtı için uğTaşmıyornz. Bunun l\l'kn~ın 
lı% kıtaatı lıiçuir ?.arar vornıo ltlyenıı bır mılyon asker fııı<laıı silftlı yo malzeme ge-ıişarcti verilmi~tir. ıla koşıuıyoruz. Hiiı riyQt bizirn ha:,ailinıizılcnclir. 
den lfra118a.ya ıı:ı.ldedilıııiştir. j v:ı.tnııın hor tnrafındıl sıkı hir tirtiliyor. Hiz dii~nHrnın ~avlo T;ıyyarelor nlıtımtla. bu Biz, hürriyet uğnında çnlı~ıyorul'.. Ecdaılımıııu yaptığı 
deuıj~ ve Polonya M'<hısııını talim gtirnıekto«lir. iui oınniyet ve itiınatln lıek- lan bir tlcnfa tayvarosirıe bom gibi hareket odi) onız. 
Sitav. i~le anınıf.ltll'. Suıır sfö~- 1 .Nazır hun<lau sonra :i\laji 1 1 l J.;or<ll:ıl'lııı, Avam k:ı.ınara~ı ;tzalarıııı, mesele !'ıarilıtir. -.;....;·:_ ___ .,:,._ ____________ , _____ ~_...;..~~----~----~ ın. atnıı~ ve Hl .:ıı;ıt.ı rm ıı;ıtı r. n-. h k • sanca znviııt rokt ur. Buradaki ıuHlotimlo, doııiz a~ın milletlcl'im aynı :-ıurdlo mii 

Rome kabl. nesı· · lngHtere ü Ometı · · 1 ·:ıı<leloye gfri~mi~ıertlir. l Al anyanın hare- 8ıtdık dCH'lf ln n ını:r, olan l!'ruıısızlar \'tl Polonyalıhlrl:t da-

l 'r f "k l , . ffl V~\illlZlll Jllllntffakİ:\'OtİıH]on Aiİillıe etmiyorum YO UUilUU ta-• nasarra vesı a ıırı k ı · · kı. ·h · · · : ' - · ., st•ıta ettı "'e ll.11. ı•ttı" müda.CaQ etıerını ta V( lııtkl~tıku H}lll kadın mutlak ·~~: COlll\lıl lıa,klu. Ullll Clll)"Ol'Uill 

" '"' 1
1 Aıık:ıra, 23 (Rad,,·o) - M } M MAÇI 

------ bonoları ihrac Papnnın re~mı Organı . 8 atya - erSİil 
Muvakkat kabineyi edecek ' loıan Ohsorvono gazete8i yaz- YAZA1'T: A 

8 
A C .1 k d { <lıgı hir yaıula A lm:ı.nyanın 

Baş ve 1 ur u Ankara 2:1 (Ra<lyo) ı cloni,,.lerdo hitaraf gomi yolları - - - -
5 ~. 

Aukara, 23 (Radyo) -
Alman - Romeu ticaret mü 

\akoreıer:nio Almanyara petrol 
•ermo etrnfında cereyan ottılti 
laku milli i~tieaı naıırı Ho 
1°1auın istifası dol:ııısiyle Al· 
ltlru lıefeti raisi doktor Koler 
tosıau hBeka diğerleri Berline 
litmek üzere tayrnre ile hare 
ket etmişlerdir. Mılli iklieat na· 
ıırıoın istifaet üzerine Baevekil -... 

İıJ<rilfa l\l·ılfre nnJ'.ırı ' ·· · . . 1 1 .. k Dut, dut, dut .. Att. lflqla&ra·ı•kıde bir sahafa bakışlarından 
~ • ' • • 1 u;r,orıne l"Orsorı nrn.\'ın or ı o· 1 • • h b ıı· 

Argeter .... ono n1u\'nkkat kcbineri ,,. k . 1. b . t ı . . . · . hların kornerı oekememeeı le - e ı. 
a. J • ıı. am aıııaıasılllı.t OJ ana - • mo8ını ~ıddetlo takhılı otmek- . .. - .. - · 
lmrma~a doruhto ctınielir. tıı buharnrak, alınan to<llıir-lt .ı· llkerı kokunden aokup attı. ro- İkinci dene baelıidı. Malpt 

l ·ı . Cuır. H Haças ııjansıda şunları H. lor hakkında malumat vormis. pu uuttıın asPn çektı, Top ra takımı eaatrafı değietirmie 
dirmekledir; ve lıükf t t ,3 .. f .- 1 .. ~ı p 

1 
~·I," L" lıhanda ıleri topu kaptırdı, Fa eıgki orunculQrından Ahmet ie 

Bnevekil bugün öğleden ev . 11~lfl .~~· 1,111 VO~l \•I. • o onua 11Uıumet er lam k:ıt Ritat güzel bir atılıela kep baıına gec;miş, ldman Yorduµ 
vel kabinenin istifosrnı ~a.raf al ~arı l\lıllı m~ulafaa honoları J çelirerek topu aldı. Yıne ileri dan da deıtieiklik var. Müdafi 
bildirmietır· SaUaııet meclısı 88 • ıhra~~ odocektır. Bunlar vası- Merkez.İni A D'J• •ela- İrfana terdi, irfan sıkı bir turuş Fe>·zi Çıkmıe, Hasan Şip gırmie 
at 16 da içtimnn çağrılmı~tıa. ı'ta!4İlo halk yoııi yardmılıw ya • r la 1skendere göodAı·di. 1akender Haftan Hüseyin Arıkdo~an Q•k-

Yeni kal>lııe;ri t~ekil-3 h~aev~ pa<Jak vo ınn:;raf'l:ınn lnsıhna 1
1 

r.tne nQk/etti iadeli taahhüttü, yere de!lirme mıe lbrahim Tinli girmie. Top 
kilin memur edılm~sı mu emo sı suretile hayat ııalıalılığınııı 
telAkki edilmektedır. .. .. . . . . 1 Ankara ~.tl (Radyo) den sıkı bir vuruela, mükemmei fırıl fırıl dönüyor. Oyun çok sık 

onune goçılocoktır. doruı~tır. ı Basta Polon\'a Basvokili bir zımba golü çık:ırdı. Alkıelar ve sert oynanıror, Hakem müte 

ingiliz kaçak kontrol teşkilah 8.ir İ --; [ ~- h .6.' olduğu ı'rnldo .Poİoıır:ı 'lıiikfı.- devam erlivor, kale ağları hA!a. madiyen fövl çalıyor. Cezıı veri· 
ngr fZ mu rı ı met a'.l:l!H Paristen l~olom·a,·a 1 sallanıyor. Gol • • • yor, lakın hıo dinledikleri rok 

Yu•• Z otuz gemı·nı·n vazı·yetı•nı• battı muzafferane tHiııii;ıecye k.:uİar 37 inci dak~kadla Mersin t~- Kı1ası1a oıuu hiQte ,serre de 
. . .. . . man Yurdu lehıne ekendor ikın ğer bir eer deQ'il in$ao heya,ca 

t tk•k tt• Anlrnrn 23 (Rndyo) kdı.\lımı hıı,kfiml et mc\rl~e,,,ını .te~ ci gölü kaJdeUi. nını kaybediyor, hemde spor e 1 e 1 f l 'b" ·ı Cl:O<'O ( O llll J llJ seJınue . 
Bir ngiliz mu 11·1 ı ııın.- gelmis vu i'r,ınsız '1ıu'ı.:tımet 1 Top Molatpa santrasında, nezahetıoi bozuyor. 

yine çarpnıı~ '"e derhal lrnrn. ' t. 
1
. 

1 1 
tl orun sıkılaetı, düeeo, kalkan ı;o 

1
1 Top MerEin kalesi önünde 

1 {? 21 k" . erkanı ara IJH au ıararo o 
8 

H ş· . Ankııra 2!1 (RadJ··o) 1 ... Torveı~, 2:~ ii tal.\·n. lo sı va oturtulııımıtur. • ·ıMı va 1 1 t ~aldı. art hareketleri hak~m asan ıp uzun bır vuru"la to 
.. " ' '" · . 'nr~ı :ınııııs tr. 5 

"' 
İngiliz lJnlıriyo nezareti ı~voç. 13 ü Norveç, 12 si Da- ral:uıuııştır. Yoklaına.ıla 40 kt 

1 
'i--- CelAI kısa bir dölle rlordurnror pu ortalara gönderdi. DJha ıir 

tebliğ eui1or: ııirnarka, i ı.\ morika, be~i ~inin Jrnyholdnğu :ı.nlaşılını~tır 1 Ku~üs ma~ke~ııes'ı Top yine Malatya kalesi önünde 1 mi bes dokika olmnd.ın hakflm 
Kaçak kontrol tcşkililtı go Yngoslavynsa aittir. • d . l '! kaleci bir iki güzel kurtarıe ftlp Celbi 55 dan fezla ceıa çaldı. 

"e 1 1 l 74 . lk'ı Almaıı enıza.tısı ! • • tı Bravo .• A!kıcılar .. Top ortnl3ra ,1 Yino de kıtasıya .OYJlU)'Orlar. x n ıaftauaıı rn aıı gomı Bıı gonıilorden lıirisinin B t / 1 "' 
·1 l lf 1 0 yan VOpUrU• ge\di, Abil topu almıa sürüyor· 'ı Top lskendet~e, çAlc,lı A~t. 
le birlikte yoniclcn yiiz kn- lınıııulosi tamamen miisndoro ~ İ ld ı "' 
:.ı 0 • • ı· · t tk"k a ırı 1 '! nun m••hake•ı· TaQ kaQı dı. Hakem CelAlin tacı 1 Bu seferde tap Malsı.rrı l:a ,....,r goıninin vnmyo .ını e ~ı odilıuiR, on tlörtlii :o;orhcst hıra ~ ~ 

l deAil. devre sonu çaldı· lesi önl!nde dol!leıror, kemiğe 
etllliAtİr. kıllllt., .Yirmi rremİHİll tlO ha.-ı \ k •"\3 r;u d J '\J apılıyor b" k ' . l k d 

Y t-ı .ı n arn, ~ vı~a yo / T • Birinci devre ı - 2 Mers·n çarpan ır Is me sEısıaıu a ır un 
Bu gemilerden olli i Hol- mulosi lrnmıen ınüsadoı·e olun Bir Framuz torpidosu ii9 1 Ankara, 23 (Radıo) _ lehıne n&ticelecdi, tribüoe kadar geldi. Hakem Ce 

~a, 39 n lnğiliz, 26 sı mu.,tnr. gi.in fasıla ilo iki Alınan da- ; Kudüs mahkemesi dün :Al· Tribiio tarnfına baktım, ho1 itli ovunu durdurdu. Topladııtı 
- -- ui,,.alt.ıı:ıını ba.tırnıu:lll' Hunlar manrava ait mal :rüklü ve Fılie ret, iğne atsan yore düemez de oyunculara icap eden ihtarı JBP 

Tercan da Ze 1Ze1 e tlan hiri ıı~rnıı:m; t:tyyııresi hı tin sularıvctR ıe~kif enileıı ita!- dikleri kadar kalabalık, Orta tı. Tovu havaya atlı, top Melet 
rııfıııdan kt•:;ıfcdilmiştir. yau vrıpuruuurı mubkemesine locarla 01unları günü gunune ya sol ic;inde, Mersiu kalesine 

1 baelamıetır. B11 harbin bidayetin takip eden Valimiziu etrafın da akın var, Muhakkuk gol olacnk, 

f e 1 aA ketı• Bir f ngiliz tayyare f ifosu 1 

den beri Filistin de yapılım ilk kimler var c. H P. reisi Rıza Hasan Polo retleli, golü kurlar 
1 muhkemedir. Bozkurt, Halka~; B11ekanı Fuad dı, fakat korner olda. 

'8irçok evler yıkıldı. Birçok yurtdaş 
kaz altında can verdi 

Al h • [ •Ü 1 Mörel, bizim patron F. Akbae, Korner Qaldı, kale önünde 
en- man şe iT erı ze-ı f ransa . ispanya arasm~a Beden Ter bir esi direktöril eoip bir karıohk, tep Mera in kalesi 

rinde ıtCUŞf ar yaptı 1 Ergun. Malatra, Kayeşri kafile ağlarına ıakıldı. Gol,. 

Ankar;, 23 (Radyo) l ticaret görüşmeleri reisleri, Valimiz Burhan Teker 33 üncü aakikeda kimin tur 

A ııkara 2~1 (HRtlyo -

Erzincaıım Tercan kazası 
.tıın KnrakuJak ıınlıiywıiucle 
Yer sarsıntısı olmuş 135 oYiu 
ekseri i yıkılını~, yıkıJnnyaıı
aar da otnrulnmıyn<':ık bir lrn 
aa gelmiştir. 

On <li>rt yarnh vardır. 
halk ıııet1ken fa knlırnştır. 

Karakulak nahiye inin bir 
~ol · köylerin evleri kilmileıı 

'°6 lıa%ı kUyleriu ovleri uo kıs 
llton yıkılmıR,tır. Nüfus Y.ayi · 

Bir İngiliz ta.vyaro filo u. hararetli, hararetli anlauror, du#unu kQetiremedim. Malatra 
ı\ nlrnra 23 ( Radyo) rurnh vardır. Ştiitgart, lfrankfnrt, Br~mon, [ ,. . . . . Her hRlde biriııci denenin kiri lehine ikinci gol alılmıetı. 

t • Hmnbnrır sclıirlori ifaorindo ~ 11.•a)'{1t ınuahoıloımıı J~tılı tiğini rapı yor, trilıünün köQoııine Top e&utredP, isken dere geQ Boza na ııyesindo <10, lıir 0 
' f F •·~ "' 

muvaffakıyetli uyuşlar yapa da edon ~ı·nn. ı;,, ~pıuıyol gö d ~.ıan bir baran grubu birbirle ti. lskeııder Nusrete verdi, ileri 
çok evler yıkılmıştır. On ii~ rnl~ iisleriııo döıımii~lortlir. ! rii~molorine ılün )1adriduo ye rivle münakaeava giriemie eırnf top İrfanda. irfan Viklora verdi 

ölii, onhoş ağır yaralı varllıı·. s f'nt J' nitltm ha~lanıııı~tır. hırını gördükleri bile fO~. Her Vıktor çej{ti, Penaltı. Penaltıyı 
165 OV Jıa nra nğranıı~fır. ovyet • 1 anuıya ------- · · halde O)'UD lıakkıııd8 Ollloak.. O&lan hakem ikinoi peunltıfl da 

Verşova~a tifo salgını Tac hattına rnkınca bir ıer Qalıyor. Mala tın müdafii ceza Bnşk<>y, Kele~e kiiyiiude 

iiç çocuk iki knılın iilmiiştiir. 

Digor ktiylcrdo on ho~ ki - ı 

şi yıkılan evlerin enkazl nl-

Ademi ıtecavz p-aktı de Lütfi Bükülmez cber deın ta üstüne ceza rapıror. 
1 .J L. • Ankara 23 (Radyo) ze sporcu ağabesimizı. adetd ldan penalhfı çekti gol .. 

~apıwığ.ı feRZlp Ha\'ae ajansı bildiri.ror; saklanır gibi olurmuş Asım Gü 36 ıncı dakikada penaltıdan 
ed.,ı;,uor ~ir Alman doktoru Vaıoova feri dinliror. Bu arada knpıdıı Mersin lehine lrl.aJı üçüncü galu 

r.'1-...:,. da tıfonon salgın bir halde ol . 'l 
Aııknnı, 28 Ohci•·o) il duA-onu •e 9U-C"d" aatirilon barı· f gııe~a aRrakta dolran Muh:uıre .. m kayda. ı.tj, ~kot. ba)'ret. Matatya fJlıtla. kahUJ"I V(} i.Hnıiişlerclir. I M "'~ y I!. e t l k 1 t k tt s 

..,, Sovye~loı iu Fiuhın.tiye . Sov lcadlarla rahudi mahallesi tefrik ~"ın, ~ a re ıannı d~ goı: kalecısı a e,Jı . er o ı. a~lr~ 
J~r:r.iıının vafüıi Sıhhiye ret tıdemı -teuıuüz misakı ile edildiğini ve bin a~ır yaralının dum. MaQı bırAkmıoıar bıle..tlerı ahmet hakeme h çte hoea gtımı 

at1 yoktur. 

meıııurlnrilo vnka ıualrnlleri- fl~lh ıa~ıldığ :ıa dair eayi~lnrı' Japlonrada tedavi edilmekte ol eaıırorlar, fakat kulakları kirie recek tarzda hirazlar ıaparek 
J1 ınlııncfı ra hukOmeL merkezınoe dnkanu ve bunların l.arp esiri le, hakemin ciüdılQü ötünce ra· eaharı terkediror· 

KHylerde on <li>rt ne gitıni~tir. tekzip erlilmektedir. oldnklarını aörlemlttir. rtd'l bıralup eahaya koıaorakları - Sonu tar -



---------
2 3 - 2irwi 'frşrin 1939 Cnma 

Fransız Sark ordulaı·ı kumandanı .. ----..... ~---

G 
ile bir 

Tül' kiye Asya ilP. A vrtıp~. 
ortasında bir dıvar levhadır. 
Genral Veygand kimdir 

Yeni Türk - Rus 
müzakeresi mi 

Aııkara Radyosıında 

l A N 

i ı a 11 

Mersin Bele~iye riyasetin~en 

:?4 ·- 28 

1911 Ağusto'>unda geııcrnl B tılgrad, - Rorter njaosına 
fo a bir eı·kanıharbiye reisi göre, Türk ıye ile Rusya arasın Cocuk bahcesin<le yapılınası karal'laşlırılan ı 
veı·mck .. mevzmılxllıis olunca ıta inkıtaa u~rayan müznkerele ktım .. lıavuzu ve ~sail· lesi~al acık. eksiltmeye kouul 
ortada ıkı nnnızel vnrdı. riu ıenideu başlaması kaI'arlaş • l · k ·r b el ·1· 705 ı· .. ld ..... 

Rmılardan biri harp akn- lllU~llll'. bu lŞ el'lll · eşı e el ll'a O uguu 
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İŞ VE İ Ş_Çİ 
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ARIYA. N L.AR..A 

Satılık, Kiralık Evi , Arsası, Eşyası olanlara 

C e n u b u n en ç o k o k u n an ve 
tutunan gazetesi olan 

Olrnyn~1larrnın arzusi.lna uyarak bir küçük 

lLAX T.AHt~,Jı~Sl HA.7ıIRLAllllŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHiM BİR UCUZLUK VARDIR 

Sıttıhlt, kiralık rıeyin iı varsa veyo ne almak 

Tenı:JMlı 

istiyorsanız 

İş mi, İ çi mi arıyorsunuz 

KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN İstifade 

-
En müşkül pesentlel'İn bedii zevkini tatmine muvaffak 

olan yegane atelyo Fotogün atelyesidir. 

Hayatın ebodi hatıralannı taşıyacak olan fotoğraflar, 
Fotogiin'ün çektiği fotoğraflar olmalıdır. 

Fotogiin, kıymetlen düşmüş samlaıı fersude fotoğı·afları 
yeniler ve istenilen ebatta ağrnndisman yl\par. 

Fotogün, bir zamandanberi tel'k ettiği amatör 
işino tekrar başlamıştır 

Zevki selim sahibi olanların başka atelyelere uğradıktan 
sonra bir kerre de Fotogiino nğ1·1mayı unutmamalıdır 

ADRES : Mersin Bozkurt Cadtjesi 

Di.Ş ABiBi 

Mehmet Nt ı1e ttin Dinler 
Muayenehanesini açdı, hastalarını kabule başladı 

Fennin son terakkilerini tat~>ik edert>k her türlü diş 
ve Ağız hastalıklarını tedavi eyler. 

Alttın ve Platiıı kaplamaları ve Garantili takim 
dişleri elverişli fiatlarla yapar. • 

Adras: Yoğurt Pazarı, hastahane 
caddesi 16 Numara 

Dikkat : 
Bu reni Mua7eııehanf', arzu eden hastaların dielerini derhal 
tedavi odebilocok tartibatnd 'l maliktir. 3-7 

Yeni • e rsı n 
NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti ~ 
Senelik 
Altı aylık 
Oç ,, 

Türkiye için 

kunış 

" 
" 

Hariç için 

2000 kunış 

1000 • " 

" 
Eh-er sekiz giin zarfıııda işimıH İçel Vakıflar direktörliiirü almak isteveıılerin her "Üll fen Mülliirliiğiine ınü-
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ısem geı·ı günde!·iriın. f Vakıflar lahakknk va miat mcı- ' 1• ~-R.e.s
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Bir 

1200 
600 
300 
100 ,. 

500 
Yoktnr. 

" 
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