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Haziran 1942 lrtıt:--.:...._ ____ _ 

•Yaz sahibi 
tt ŞokrQ BALCI 
g •trlrat MDdDrD 

,t ~ '~ CELENk 
\;~tıy, ait Y'i.zılır 

~ 'i4'ttt t.fDdürn adına 

perşembe ----- -~-
Abone şartları ı 

Dahilde yıllığı 5 lir• 
Y bancı memleketları. 

8 lira 

lllnlerın her kelim.· 
alnden 5 kuru, alanır 

Ocrot peşindir . - ... 
8Dn0 geçen ·sayuar t 

10 kuruştur 

'"d•Pilrnaıidlr Ögleden aonra 9ıkar gOnlDk alyaat halk gazetesi - TESiS TARiHi n 2a YIL 
14 

4

SAYI aogg ~ \ı,..t~:Oılyen Y•~ılor ADRES ı YENıBıJN _:ANTAKYA - Telefon 1=· 45 Poala kutu.su 2 ~ ~~~ı~ri~lm~ez~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~S~A~Y~ı:s~ı~2~~KU=R~U:Ş~T~U~R~~~~~~~~~~~~~~=x~~~~~~~:j9 
i~. 1 8. • M. , llleclı·sı· lngilizle•e göre Libnada Alman Futbol 
,.. lf'.lj Almanyaya ha 3 I Tak~mı 
1' Spırto ve ispirtolu içkiler ka- Mihverci er Dün ikinci maçını 
, va akınları 
dO nun layıhasını tasvib etti Tam zamanır.da ya- Yeni bir taarruza yaptı 
11'

1 

4 geçi ler Istaııbul 3A.A.- Şeh-eıt ~t~ka:.a 3A.A.- Bu· J it lftyıhanın Ueyetiumumi pılıyormuş Kahire 3 A.A.- Her rimizde bulunan Viyananın 
·r) liıı ı Buyük Millet Mee· yesi uzerinde görüşmeler Londra 3 A.A. - R•n sınıfa mensup mih "Adnıira,.futbol takımı bu .~ ~t

0

r'a~tısında ispit ı 0 
ve 1 de bu 

1 uıım ıış ve ha tipler çevresinde yapı lan va bu ver ku vve!leri Gaza ıe Bi. g un Şerr r stadında Beşik· 
',;r lılıı.~~ ıçk~ler kanun lıl tarafından il•ri eürll~en mü dala bilhassa Essene bu· rilhilkimin şimaline ilerli· taş takımı ile bir maç ya ,ır ~ ed~ '?Uzakeresinede talealara karşı Maarıf Ve- n•lilen ikinci akın Alman yerek ıuarruza geçmişler· pacalttır. ~ ı,, ıtınış ve kanun ge kilinin verdiği ızahat din· harp endüs!ürisini yıkmak dir. Burada şiddetli ':IU· Bu maçın neticesi bil· ,ır ı~ llıbıakerocten sonra tas lenmiştir. Bundan sonra için başlanan muharebenin harebeler oluyor. Bir ingi yük bir alak• ile beklen· 

;1' '• ~
1

1.ıniş!ir. Meclis yi· maddelere geçilmi' ve cu hangi fikirden mlllt:eu: ol liz piyade !uğayı düşmana mektc-clir. Bitindi~i gibi 
,1 ~ •e ~:: köy mektepleri ma gün;; devam edilmek· duğuou gösteriyor. Ayni mukavemet ediyor. in· birinci maçı Fenerbahçe i 
,1 oy enstitülerine 

8
• üzere toplantıya "°" ve· gece bin bomba uçağı gön giliz motörlü kuvvetleri le yapan Admira !akımı 6

; rilmiş!ir. dermenin hakiki 'bir !eşki Humme[ birliklerini bırpa bire karşı iki golle mağ· 
jl Ö JGt izi olduğunu takdir ede· lamak!adırlar. Bu hareket !Op vlmuş!u. i~ (l O 1h b h Ad • • bilenler için 48 sa•! içinde müttefiklerin karşı hücu· Bu ' Ad miranın fena 

t' • # < Q Q l ses l ayni genişlikte ikinci bi~ muna engel olmak için· oynaması değil Fenerin 
akın, süpriz olmuştur. lngı dir. Rummelin uu hareke- yıllardanberi en güzel O· IJıuhakemesı•ne liz uçakJarınm verdiği ka ti müttofikle yilnunu çıkarmasından ile 
l ıp nisbeti Kolonya akının re müşkül~! çıkaracak ka ri gelmiştir. Eilsen sarı:= D d ld dan az olmuş, yalnız 35 

in dar lcuvvetıidir. Fakat mih lacıvertliler daima iyi oyna· 
Q Ün de devam e i i giliz uçağı üslerine dönme vcrcôler bu taarruzda o um nıışlardır, Son defu olarak' ~ ~ Celsede .lüleyman ve Abdürrahmh nın nıiştir. duklan neticeyi alamıya- lngilizlerle yapılan maçta. 

: ; ~~~ rnü daıaaıarı dinlendi Bir Fransız g a- cakıardır. bu~d~~~r;::~~~;uın kafi ·~ "bıd·"· 3A.A.- Btm· ı·e de bilerek bir İcra le zetecis! Amerikanın le Heisi Doktor Kari Dim ~~ tıı111ı-~
111

esi :aaznunlarımn şebbüsilue iştirilki mevzu· 1 1 aylık harpı bir konuşmasında demiş· ~. ~~~••ine ,bugün de· ubabis olamaı. Cadd e ortasında ö. • lir ki: 

~~ '.\, ~llıiş ve Alıdürrab Süleyman d, müdafaa dürüldü fi Kendilerile karşılaştığı 
e 'lıJ Yınan la Süleyman asında bil med;ei bir sui Paris 3 A .A. - Krı de m a S r a a rı mız eenerbahçalil er birinci ıf 1 ~\ ilıbdafaalarını yap- kasta iştirakinin bahis Pöpl gazotesinin baş yau Mayıs ayında 3, 5 sınıf oyuncudurlar. !Maçın 
11"

1 

'l,ı'dır, AbdUrrabmanı mı vzuu edilem;ycceğini 'e rı Elbekleman bir suikasd Almanyada uyandırdığı a· ıe ~ f i ~ ıleıni Şt ir ki· n suç 
1 
u olmadığı içi 

0 
de be n el icesi od• ölmüştür. Sui mi 1 Yardan faz I iı do • kisi eri llerlin radyosu nak ~ ~~kseh ın ıhk . raetini istemiştir. kasd şehrin merkezinde ya lar harcandı (etmiştir, "ı ıt

1 

katar ;Jını e~•n~~- Buııdan sonra söz a pılmış, mütecaviz evvelil Vaşington 3 A.A. - Bütün spor mecmuala· '4) ~. ıı
1

~llıer1 ı..31·z ve! arkı 1 
lan Kornilof 1Müdafasının ı · ı t ed A 'k d 1 t • h 

, , ~ OQ k " o aca h "b 1 lebancasHe "' e • eş e Birleşik men a ev e n siltunlarıııda Fen•roo • "'r iı,fQ ~rar ayui zaman· Rusça olarak .. az~ '~·~·!! rek Alberklemanın karısı !erinin mayıs ayındaki çeyi methetmişlerdir. Tllrk 
p· ~ın. e rtıilei eez h k duğunu ve musaa e 

1 ır nı bacağından yaral~mış harp masrafları 3 milyar seyı'rcileri Je bilhassa mils ~ 'l a u u k .. t .. . \ t 
~ 'ürk b'l . . . se o uy•cagını, ereum09ı sonrada iki el daııa a eş 555 milyon dolardan faz be! sahadaki kavr•yış v• 
'll'tli bir ves·ı ı gısmın ııi de bililhare m&hkenıe· ederek muharriri öldürmüş ladır. Bu yekQo nisan ayın anlayış bakımındİın birin· 

' ""'lılir, Ml~•Hnı_ !•ş Y• vereceğini "6yledi. Mü tür. Muharrir 3) yaşların· dan 300 miiyon fazladır. ci sınıf seyircidirler. !ık "sla~Y•d vekkıhm leakiben heye%Akime şu da kadanlır. Suikasdçı bis Grçan umumi harpte bü· maçın 15 bin seyirci top· ~-ll hpııaat ... bb~lunduğu kararı tebliğ etti. k'ılet 1·10 kaçrniştır. Kırido t" sru·fJar 18 mı'lyar laması da bunu go"ster· ~ ııer .
1 ır~ok tel· Gereği düşünUldü: Mah un mn u 

il ı'tıe ıcesı olarak ko-- keme heyetinin Rusça bil pöpl gazetesi ]ak Doryo- 500 milyondu. Hüküıne· miştir. ~,t llıey·ı t · · nun i iare ettiği bir halk metin harple ilgili olan \d · \ lu,k. 
1 

e m'.ştır. memeei dolayısile maznun . Diiukü maçı ı mıra ~ ı b., !ıyeye geldıkten lardan Yorgi Pavlofun mü gazetesi idı. masrafları 40) milyondur. 3-2 kazanm•şlır '!<ı •tın •m•yülü mu- dafaasını Rusça okumasın Amerika h ü- Varidat 10 milyar 306 mil· SÖN DAKıKA 
Z 1. "•i• •d ı ~ini hayalı· dan bir fa vda basıl o I• mı yon 8 72 dolardır. 17 mil . 

. ''41~ t' ettı~· - k UA metı· k vardır ·ı • ı ·z uça ki arı ı· ~· Ilı.. ~'.. akıştan y acağıoa mebni bu lale· yar açı . n g 1 1 

\q,ılııııi• ~~•ku'.~li'.. MU bin r:ıddine ve iki maz~~ Romany3, Macaris- Uzak şarkla hava İşgal altındaki Fran ~ laı, ğer o tıznun· nun mildafaanamelermı tan ve Bu lgar'ısta- hareketleri 1 
t.. ışrnası k ct· · · , 1 lbe 3 A A saya akın ar,yapıyor ·ı.ı~şurn . en ı&ı kendi mutemt3tleri vasıtusı- n ö rn · · 

~"" \J hır tesadüf le türkçeyo tercüme e!lire r.a harp iliin elli Avustralya tebliği: Timor- I ondra 4 A.A.- Bom ~~ıldığ nlarıa iğfalı rek vermek istediklerini Vaşington 3 A.-A. - da hava kuvvetleri tara- bHrdım::ın tuyyarelerinin .,~. ~'urı 
1

1:nu1ı. kkakı.r. ve aksi halde bunları im Ruzvel!in kongradan Maca· fın an Atan boaya edilen b · r refakahnda oulunan 200 
'"1111. cıpen k ristan ve Bu•gurist>ırı Vf' lıücum e:>,as·nda Japon kndar avcımız işgal altm ll~st e arşı z<ı elmiyoocklerini beyan a· 
~ti hazırla d ğ Romanyaya harp iHl ı e ıl kışlal"'rl yı ·ıı rıı..::, !:>üyük d.·ık'ı Fransa şehirlerin uı u il l ın- etmelerinin müdafaa a ~ 

'~~~İ'-~ıravheıııan .. a haber haklarını alAkaaar ,etmesi· musini istemesi bu uç yangınlar ~ıkarılmış.ır. den Tripor, (.;rizrıe Şerlıurg 
"6 • ın kkT memleket bükQ "1etlerinin Hulıoolda müttefik uçakları ve Löhavra hücum etmiş· 
Q Yle bir r.n uvke l ı n~ mebni istekleri veçh'- mihvere gittikçe daha fa· lıafif bir hücumla hava lerdir. Düı:ıman avcılariJe ~ I> "'fi a ••itan le müdafaalarını dil ·dikle • 

~~"it ı llıedig; de sa ri şahsa tercüme e!!irerek al bir sure!de yardıııı et mt.ydanını ınilralyöz ateşi yapılou bir savaşla bir düş 
. ..,ı_ Ut. ll'ır cü .. mesinden ileri gelmişti. t t Qtur maıı uçağının yere yuvar " ,,. rurn mahkemeye tevdi e~mel .. ri ne u mu.., · Ö ı. '

1

'Yer d "' Bu üç büktlmet birleşik !andığı görülmüştür. ğle ~llltle t ın e olan ne ve ,, .. ·elecek celsede de"'ıldir. En esaslı _netıce 
em devletlere harp iHlnına ~ d k M den sonra şimal Fransaya L •• tıı:ı h as . etmek türkçe olarak okuomaeı- I bb.. birleşik devletler e ı n· Ş b "''~ edefı aylal'CR evve teşe us et· R t ynpılıın hücumda er urg 

1

tı orıne bil- na ve Puvlofa bir glln car, Bulgar ve omen a· 
<J,_ Yard 

1 tiği iç'n Amerikanın kara· h k k ve Löhavru taarruz edH· Lı~11rnı~.. un etmek müh~et verilerek durw1ma , n y ... rınde ve haklı görül baasının kıınun ve u u ~ "-Q gö b ., "' ·h t mişlir. Bu savaşlarda da · \1 .. re ir suç nın 10 haziran 1942 çar· mekted'ır. Zaten bu hare bakımından mı ver 
8 Eın:ıu k · iki Alman uçağı diişUrül· ' Q ve kilimin Şamba günü saat 9,30 a· ket askeri bakımından baaaının durumuna gırıne-

u "'•ksadı ve bırakılmaaıoı kı.rar verildi mühim neticeler verecek: sidir. müş!ilr 



Sıtmadan nasıl 
Ynr tuaşlar: 
Sıtma, hep!mizin bildiği 

gibi nüfusu kıran, soyu 
bozan, köyled yokeden ve 
refahımıza engel olan bir 
hastalıktır. 

Sıtmanın baş ilacı, "Ki· 
nin,, ve "Atebrin,,dir. Bu 
gUnkil dünya şartları bun 
ların tedarikini çok zorlttŞ 
tırmıştır. 

Sıtma insanöan insana 
yalnız "Sivrisinek,,terle ge
çer. 

Sivrisineklere kendinizi 
ve yavrularınızı ısırtmayı 
nız. 

Sivrisinekleri bulduğu· 
nuL htır yerde ve her mev 
ıimde öldUrünUz, 

Sivrisineklerin ilreme yer 
}erini köyünüzde olsun, e
vinizde olsun elbirliğile ku 
rutunuz ve temizleyiniz. 

Sıtma savaşında sıtma 
mücadele teşkilatı, hükQ· 
met ve Belediye tabipleri· 
le işbirliği yapınız. 

* * * Sıtma, Yurdumuzda en 
çok gtirlllen bir hastılık· 
tır. Bunun başlıca devası 
"Kinin,, dir. Bu iJAç mem 
leketimize çok uvıklardan, 
denizaşm yabancı ülkeler 
den getirtilmekteydi. Har· 
bin bütün dünyaya yayıldı 
ğı şu gtlnlerd~ yurdumuza 
getirtilmesi gUçleşmiş, petr 
zorlaşmıştır. lşte bu sebep 
ten kinin gilclükle ttle ge
çen bir iUlç haline gelmiş 
bulunuyor. Ateşli sıtmalı 
lura yetecek ve bunları ö 
lUmden kurtnracuk kadar 
~l?e kinin lJulundurulçrns! 
ıçın hilktlmetimiz de bu iHl 
cın sıtmadan başka hiç b' r 
hastalığa deva olarak veril 
memesi ve kullanılmama
sun tavsiye etmiştir. 

"Atebrin,, iUlcının da bu 
gün tedariki zorlaşmış bu· 
lunuyor. 
Şu halde hepimize sağlı 

ğun ız, varlığımız ve yurd 
ödevi olarak bir vazife dil 
şilyor. Bu da sıtmaya tutul 
mamak ve sıtnıadaıı korun 
mak çaresine baş vrumak 
tır. 

Sıtmanın insana siuisi
neklerle bilmiyen arlık kal 
mamışttr. ŞJ halde sıtma 
mn önüne geçmek ve sıt 

maya yakalanmamak iı;in 

yapılacak şey ~ivrisinekle
ri yokelmek, bunların yu
murtalama ve üreme y~rle 
rini her yerde arayıp, bu 
lup temizlemek ve kurut
maktır. 

Hu l \US usta yurtdaşlara 
dUşea vazife başlıca ikiye 
bölilnebilir, 

Birincisi herkesin şahsına 1 
dUşen <>dev, ikincisi de u · 
muma düfjell ödevdir. 

Teker teker bepimir.e dü 

korunacağız 
şen vazife, sıvdsineklere 
kendimizi ve yavrularımızı 
ısırtmamak ve bunları ne 
redo bulursak hemen öl· 
dilrmektir. 

Toplu olurak da her köy 
ve kasabamızda, evleı i· 
mizde sivrisinek üreyebile 
cek bütiia yerleri elbirliği
le çalışarak kurutmuk ve 
temizlemektir. Esasen sene· 
lerdenberi köylerimizde bu 
gibi işleı· yapılmaktadır. 
Ancak şu günlerde buna 
daha ziyade gayret ver
mekliğimiz icabediyor. 
A- Sivrisineklere kendi 

mizi ve ev halkını ısırtma· 
mak için yapacağımız ted 
birler şunlardır: 

1-Lilzum görülmP.dik· 
ça geceleri sokağa, bııhçe
ye ve balkona çıkmamak. 

2-Geceleri ev dışında 
bahçe ve bostanlarda har 
man yerlerinde yatm~nıak 
uyumamak: 

3-Gece işi olanlar f':l· 
!erine eldiven, ayaklarına 
kalın çorap, boyunl&rına 
bir .. a!.kı ~: yüzlerine baş· 
örtusu gıbı şeyler örterok 
kendilerini korumHk. 

4-Evlerin, ahırların 
kapı ve pencerelerine, ba· 
calarına ince tel levha tak 
mak. (Tel levha bulunmı· 
yan yerlerde sivrisinek gir 
miyecek kadar ince doku· 
malı tilltbenleı Je örlm~k) 

5-Güneş batar batmaz 
kapı vepenr.ereJeri kapamak 
ve lilzum görülmedikçe ı· 
şık yakmamak. 

6-'Geceleri cibinlik al 
tında uyumak, hiç olmaz· 
sa baş cibiniiği kullanmak 

(Sonu y&rın) 

düzeltme 

'ENIGt'N 

Açık teşekkür 
Mübtela olduğum gö

bek ve kasık fıtık amP.li 
yatlarını muvaffokiyetle 
yapan ve beni tez zamımda 
sıhhata kavuşturım opera-
för Hayri Sarana ve yüK
sek alaka gösteren Başta
bip Ziya Tananla kadın 
lıastalıkları mütehassısı 
Mazhar Ataya ve hasta· 
hane hemşirelerine nçıkte 
şekkürlerimin bildirilmesi· 
si~e snym gazetenizin va 
sıta olmasını ricrı t>dt-rinı. 

Askeri okullara ia\ e 
be alınacak 

1 Eylul - 942 de ba.şla 
yacak yerıi ders devresi 
içiıı Konyada kuleli, Akşe 
birde Maltepe ve Bursa 
As. Ls. tere Konya as. 
orta •>kulunun ve Kayseri 
Gd. Erb. llıl. Ortaokulu
nun her üç sıdıima Mer
zifon Gd. Okulunun birin
ci ve ikinci sınıflumıa, kı· 

rıkkale sauatGd. •>kulu ile 
Ankara mu1iki GJ. HzL 
ortaokulunun... yalnız bi· 
rinci sınıfma maarif lise
lerinde Maarif orta okul· 
larmı bu sene ikmal ede · 
cek olanlardan ve ilk okul 
mezunlarından talebe a 
lmacaktır.Talip olımlanlarm 
müracaatları. 

Kuru ot ve samar.fiatı 
Antakya Fi at Mürak a 

be Komisyonu Heisliğinden 
Kuru ç ıyır o~u ve sıt 

man fiatları; 
Antakyada yığın halin 

de kuru çayır olunun be· 
her kilosu 4, 5 kuruş ip bal 
yalı 6,5 trl lıulyalı7kuruş 

2- Yığın haliı de sa· 
mırnın kilosu 3 kuruş, bal 
~ah 5 kuruş ur. Hilafına 
hareket edenler h ıkkıoda 
kn ni llkıo . .tt yap ıc ıldır 

inhisarlar Haşmüdür· 
lüğüniin. n~~'iyot f".!ilnak ı 1 
sasına aıt ıluam ikinc•irnad ---------
desindeki eksiltme bi: ter ı 
tip hatası olarak 16 yeri-

ne 61 olarak çıkmıştır. 

TRshıh eıieriz 

Dokuma fiatları ... d" 
Fiöt Mürakabe Komisyonu Reislıgı~; 

- KooperstifÇd tJI "fi. 
Tip resinniD sa ~ 
No. Kurut 
39 55 sııntirnJik kurşunlu alaca 93 
25 100 " kutil 93 
20 60 ,,ayakcılı çiftli diril 58 
38 55 .. Z.ımklı kuru lhömeJi aJcasS6 
36 45 ,, Sekizli yaş lökmeli ,, 42 
35 45 ,, taraklı alaca ,, 40 
37 45 ,, Dokuzlu yaş lökmeli,, 49 

7 ,3 100 ,, astar 55 
7-3 60 ,, astar .34 

20 60 ,, çiftli Mekikli DirH 60 fP 
20 60 ,, çiflJi kefen 56 ~ 
3 70 • aslar 38 r ' ~.ı 

ilanen febliğat ilanen teb ,g , 
GiyaP kar•'' J. ~ 

Ali Hocıı oğ~~rti ~ ~l 
Giyap kararı 

Hannaniye vekili avu· 
kat Ahmed Sirri Hoca oğ 
Ju tarafından . Antakyanın 
Ubeydiye köyünden Reşid 
oğlu Hüseyin aleyhine An 
lnkya Asliye hukuk mah 
kemesine açtığı alacak da 
vasında: 

Müddeaaleyh Reşid oğ 
lu H üseyine mahalli gaze 
te ile ilaaeu tebliğat yapıl 
dığı halde mahkemeye v,el· 
mediğinden davRcı vekili· 
nin talebile hakkında gi· 
yap kararı çıkarılmasına 
ve bu kararmda yine ayni 
gazete u~ ilanen tebliğine 
karar verilmiş oldu~undan 
Hukuk U. K. N 400 ve 
430 ncü maddelerine tev-

:rikan ve tarihi ilandan iti . 
haren 25 gün içinde bir· 
diyeceği varsa 25 gün için 
de yazı ile bildirmeniz ve 
duruşma günü olan7-9-
942 paz.urtesi saat 9 da 
mehkemeye g"'lmenlz veya 
vekıl göndermeniz aksi 
holde hakkmızdrt kanuni 1 
muamele yapılecağı ildnen 
tebliğ olunur. 

Neşriyut MiidilrÜ- -
Selim Çelenk 

C.H P. \latbaası Antakyu 

avukat A hrned ' 
ca oğlu tarafıodall 

r:ıı' yanın Kantara ..aa 
J e("" 

de 3 numro u ed 
lı MıRtık MelııtJ 
aleyhine AntalıY:5itJI 
Hukuk mahker:ıı ııd,: 
ğı alacak da"ası 

MüddeaıJeyb ı0 
Mehmed Kaınal:ebf 
gazete ile uaoerı b~ 
pıldığı halde fllda 
gelnıedi~indefl dS #'! 
talebile bakkJLI o• fi 
rarı çıkarılrPB81 . e 
kararında yın 'ti 
gazete ile ilA~eo '0ıd 
karar verilCIJlf 1' ~· 
dan Hukuk [}. ad 
ve 403 ncü 111 

tevfikan :ver~~:o i~"oJ' 
itibaren 25 gu -1_ 
diyeceği \'11rS8 ,aJf"' 
bildirmı k "6 ~ 94ı 
nü olan ı-7 1sd' 
şanba günü S38\f fi!' 
kemeye gelCIJBfl oif 
vekil gönderıııe 
halde hakkJP1zd;,,ı 
muamf:le yaP1111 

tebliğ olunur~ hli' 
Kayıp nı" blıo~ 

Halk Sinemasında 
Adıma :JJ"ttiııı· 

İnilhrümil karb~1'l""' 
seye borcuın Y ~ 
sini alacağıClld811 ~ 
kUmsUzdür. .. b''i~ 

4 IHlaadli"'allfi'l "1)eırş~m 
iğ) e g lUı ınl IUı a !}< ş caı mı o 

saa"t 211 ©le 
üstadı azam ABDOLHAK 

HAMiD ihtifali 
Memleketimizin Büyük 

Sanatkarı Fransız 
Akade misi Edebiyat 

Loreası 

Yalnız bir defaya 
mahsustur. - - ;:_ .. .....,__ __ 
Burhanettin Tepsi 

tarafından Tarık, f inten ve 
Eşberden sahne ve per

deler 
BerlinDans mektebin
den diplomalı Seniye 

Tepsitarafından: 

Klasik ve estetik danslar 
Yerler numarahdır g.~e açıktır. 

<.~e G,-
lbrahiın 1'•t.I İ ~ 
Dişç- ı111'1 ~ k' 09'-ı t 

Hoca Ze 9 ltı 
Mehnıet ·. 1ı 

tin Ercı1 
Uzun ça~"i 

muayenehaD66~11>"" J 
,ve hastaların• .• (1 
mışhr. i)JltB'' fi] 

Cuma g dit , ~~ 
tan öğleye 1'de~ısf "ij~ 
nın dişleri ~be ıır 
ne edilir ~e .. 'i' Jı .J 

G ü nd"' ·ti"'. 
B\ı iünd~ 

Macar ,,,r ~; 
Fırsatı ıı•91 


