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Kuru••ur •. , .. ,, lktisadt, içtimai Gündelik Gazete 

Şlllde, 
sebetl 

Ankara 22 
rikadan l'elen bir 
ver devletlerlle }iV' 
keımek üzere b .. 

Zelzele ~rbaa ve Niksarda çok ta 
yaptı; 1000 kadar insan kaybımız ~ 
Yaralıları taşımak için askeri tren agrıldı~~,~~.:."tı-:;.:a.."':.::.'" MD 
eliket mıntıkasına sıhhi heyetler ı · - - hav 
önderildi; muvakkat hastalıane

neler kuruldu 
Aabra 22 (a.a) - Pazar rGnl yardan mahtelif yerlerinde vakaa relen yer 

IU'llDbl\adaD • çok •tltHlıir olan Erbaa, Nibar ve bavaliıi felaketzede halkına 
yapllaa prclmlar baltkındald ıoo haberler ıaalard1r: 

MWi Müdafaa Velcllett tarafından zelzele nba11na rönderil• 11hbi yardım he· 
Jetine Ulve oı.tak 200 yataklık bir 1eyyar h ıtalaaae- röaderlldlti ribl Samıuadan, 
Amaıyadaa VI T•laaJdan birer sahhi imdat heyeti de rönderilmiştir. Bundan bqka 
Minakalat VeHletl de Devlet Delllil'Jollara Anlı::ara haltahaneıinden bir oparatör, 
s dok'6tdan .Orekkep bir heyeti felaket ıahaımdAi yardım iılerl~de kaUanmak 
t..e Tobt V alillnha ımrlne veraiştlr. 

Aakara aG••ne ba1tahanninden tertip olanan 11bbl bir h91•t d• Erbaaya ha· 
nket eteek ü..ndlr. YaraldaflD fellket Hbuaadan civar ha1tabaaelere nakli için 
Ladik ile Saman arumda ifle .. k üıere yine Milli Müdafaa V ekiletiace tabıiı 

Ekm 
O; 

itibaren ıeh 
lan 600 gra 
lerlaln fiyah 
rap; ıerbett 
l'Gftan 43 kant• 

edilen motörlO v11ıtalardan batka y abanC l lı b l 
;r~:;p.;~~ Mihver devlet adanılan arasmdaki görüşmeler S l lmu a ;,.lere 

~f~.~ Berlinde ~arp plin. ovye aarruz an 
• 

,at.akil 1111' lıı•llaU• karal•91tu. 

..ıı·.::=:~-;:..:· Harbin kısa bir zamanda biti. 
Tokat, S.-u ve Tarbaldan fÖD• 

:':::~o::; =~:!or~arafuadaa rilmesi için kararlar verildi 
Tokat Vall..ıen bqka Sam· 

IOD ve A•UP Valileri de 11bhi 
7udım bepdlrUe birlikte bldile 
•ahalJlne ıitPı'ıllnllr· 

Fellkelha hemen akabinde Kı· 
aılaJ .... i merkezi elindeki bil· 
tna wuata ve i.U..lardaa istifade 
ederek ,_c:ldaılana imdadaaa kot
•81 ve ıılabt yud .. lardan batka 
1500 fM"• SOi battaal1e ve lü• 
n•• kaUr ÇUUtır çay, f8ker ve 
UJtiD ıöad-iftlr. Yliae Kınlay 
taraf .... yardm ..... &anna bre 
plak otank S...n Vallıinln em· 
.. ıeooo lira tahlil ecWafttlr. 

- Devamı ikincide -

-----------------------
Bir A•••lk•l•J• gilr• 

TDrkiye 
Yeni dünyanın 
kuruluşuna bü • 
y ü k mikyasta 
yardım edecektir 

Nevpk 22 (a. a.) - AslO• 
11,.tecl PNlln •erke• A•npa ... 
~ idu• ed• ve ... di de 
Amerikan haberler tenlllnin ı .. 
mm.I .am11Fıli olan Milter Par· 

- clemlttlr klı c- BarlD T&rkiJeden, •ma• 
•1 darala, IUlki bir tiyatroda 
ilk ııra kola.klanla otunJOl'm ... 
.............. emmelblr 
..... tte rönbiJlnWa. 

Sakin ve nv... ı.aar bala• 
nu TOrkl7e, lofllt.,. ile olan 
lttifaluaa we Birlqlk clevletlerle 
dottlata•• ..... k.ı.aktamr. 

şefi Reil la&alnla idanela. 
de ,ara,.. nclretll TGrkiye , 
.U .. faabma çisdlji JOla 
•etiD adamlarlula takip .,ıemek· 
tedlr. bah 

.W.akkakld Tlrklpcleo • 
.-aıoaktar. Ve •hakkak ki T 
kip ~ dlaJum kualaıaaa 
bl,ak mik1uta 1ucl• edecek• 
tir.• 

Ankara 22 ( R. 1ut •Gukerelvi 
G • ) - Mihver y • 1 A t etrafında baıGn 
devlet ada~lan enı p an ve asavvur· ,..., bir teblif 

aruındakl rorlt· 1 t tb • k • d F neıredUmittlr. 
~i::i: -tt& p~:: arın a ı ın e ransa ~~:!'!d~: 
paiaadapajı ay- ya da vazı·ıe dDşDyor General Vordan• 
nl .. ktadır. ya, llı::I memleket 
ltaıp Hariciye araaıncla imula· 

Naarl Kont Ciyunoan Ye Fraa11a Baıveklll Lava• nan doetlalı:: ve ıalchr•azlak aaahedeıl hakkında ma· 
bn Hltler tarahndan kabal edilltleri hakkında ibtl· IOıaat vermek Oawe memleketine döomiltlür. 
yatla bir dil balllHD Mih•• radyolara, timdi ba t•· 
mulan birinci dereeede önemli bir hidlH o!arak Takip eclilecek ıiy ... t Gzerlnde iki memleket 
röıt-en plqıyorlar. ara1ında tam bir matababat oldai• 16rllm61t bu 

Bildlrildltlne röre, ton yapılan toplantılarda •atabahat r81m1 törenl•de ıöylenen oata~larla da 
harp pllalan yeniden 9fallmit ve harbin k11& bir za· belirtilmittir. 
.. ada bitirilmui için kararlar Ye..U.ittir. 

FranUDm yani plb ve ta1anarlarda rolOnOn Portekiz ve lıpanya ıuetelerl, iki devlet ara• 
ne olacaiı bilin•emektedir. Laval Fran1aya döamüt 11ndaki anlatma Ue Awapada bir barlf bloka haıa· 
ve barDn Parilten VifİYe hareket etmiıtir. Mareşal le reldlfini yumaktad1rlar. 
Petani rörüp Hitlerle neler rörüttlliiinll anlatacak, 
bandaa ıonra nasırlar mecUllnl toplayacaklar. 

Ankara 22 (R. G.) - Almanlar Tıılonda batan 
remllerin Jlzdllrlllm11ini emretmlflerdlt. MGtebaı. 
•lar, ba r .. ilerdea bazılarının yllzdilrGlebilecefiai 
IÖylemlflerdir. Ancak, banlaran azan müddet icada· 

lıkanya ve Portekizin, btı anlqmıyı harbin dı. 
tında kalmak ıaJ•iJle imıaladıklara açık olarak 
anlaıılmııtır. 

Alman H ltalyan raute Ye radyoları bu bloka 
çok iyi kartılam11lardar. nalamıcatı mahaklı::ak rörGl .. ktedir. 

l ıpaga • Portelciz ınıuılıedeıl . Anglo - Sakıon g'a&eteleriıade blok heoOz bir 
Aokua 22 ( R. G. ) - lapanJ• - PortekİI ıi- yankı aJaadırmamııtır. 

a .. rlke, Hl•dlet•n• 
el kor•c•kmıtl 

Aakua 22 (R. G.) - D. N. 
B. Alman • ı1a1111 ••barrirlerind• 
biri, A..ak•IDt lariltereye yap. 
taj1 para 7ard1.ı.raaa malı::abil 
Hiodlltua el kopıak ilteyecqinl 
iddia etlrekt8dlr. Bildlrlldljlneıöre, 
Amerika HiDdiltu• bir elçi rön· 
eler ... , Hmdiıtula kirala•• H 

6cltnt v-e ••ka•elell iaula· 
mata tepbbO. ebaiftir. 

Rom•••• bombel•n••· m••• için P•pa •r•cıllk ,..... 
ADkarı 22 (R. G.) - H.a.er 

veddlilae raıe. Papa, R011aam 
bomlaafaD ..... ı lpa lnriltere ae•· 
dinde araahkta Wb•8flar. loıi· 
lisler, R09anın Hrbeıt tehir .. ,, . 
labll...a lçia balan ve ukwt t•ı· 
ldllerla •1ald1ttırıl•aımı pıt kot· 
..,a.n ... 

Va~lık vergisini 
Bugüne Kadar 

kimler ödedi? 
" 

- ••hrlmlzde 81 tUcc•r, kendi· ---- terine t•rhedUen mlkter1 m•· - Hr•r• r•t1rdı -· BaıOne kadar ıehrimiıde Var· 
hk verıfll mtlkelleflerinden 61 
tlccar, lı::aodllerine tarhedilen Var· 
ltk •erwl•i Maliye1e yatarmıı ba· 
lanllaktadırlar • Çiftçil_... de 
v ...... nl Merkn Y ........ • J•· 

tırmalıtadır. Bnı&a ,.ıaız 61 tile· 
carın lalmlerW WldlrlJOrUS 

Ayaela Hlle,te Avol K~ 
2000, BabaedcllD sade Mutafa 
Akdat soo, l1ıı1 ç.a 3000, Ha· 
... ot'• lılı•ıllıla Mm 1000, 

Stllllngradtn Ş llt 
tlddetll bir topçu 111um11reDeJ11 Ol!ll'INI 

Motkova 22 (a. a.) - Sovıet 
teblifi : Kıtalanm1z Stalinl"ad ke· 
ılmlwinde ve merkez cepheeiode 
evvelki İltilcametlerde taamdan· 
na deYa• etmlıtir. Orta Donda 
kıtalaraaız boıraa halinde çelı::il· 
melde olan düı•anı taUp ederek 
30 kilometre lı::adar ilerle.it, bir 
çok yeri ele f9Çirmlt Ye pek çok 
malıeaıe almtttlr. 

Stalinrradın Fabrikalar .... 
hall .. lade küçllı:: ..,.p1ar Wade 
hareket eden Raı kıtalara dtlt••· 
nın ümitalzce müdafaa ettiji mev. 
.Uere taamuııa dewam etmiıtlr. Sta 
Unrndm flaaal batıunda çok fİd· 
detli bir topva maharebeti olayor. 

Moakova 22 (a. a.) - Gece 
netredil• Sovyet tebli,i ı 

Orta Donda kıtalarımız iyi 
neticel• ••en taarradarıaa de• 
vam ediyor. Darbelerimiz altında 
çekUen diltman muharebe meyda· 
nanda bir çolı:: ıUlh ve malae .. 
bırakmqtır. Bazı lı::uimlerde Al· 
manlar kartı btlcamlara l8f8bbtlı 
et•iflene de kıtalan•ız ba bam• 
leleri ptllklrtmtlı •e ezmlftir. Bir 
Raı blrliil 11 tank, 43 top, 170 
kamyon, 2000 beyfir Ye bir topça 
depoıa ele reçirmiftlr. 

Ali Galip Onla SOO, Ah .. t otla 
Ziya Kartt.,.U ve Ali Oalll 2500, 
Macid Akd .. ir 2500, lı Banlı::a11 
ve GUoclo 2250, Haaan Dotaclan 
500, Afıaalı Mahmut ÔaaJrar 
2500, Mediha Çapar 1000, Meh· 
met Sadık Tqk an 1000, Yaıaf 
Kmlkaya tSOO, Tevfik ojla Sıtlu 
Bilıin 800, Meltmet Demir SOO, 
Kadri ve 5-pbi All.,U 2500, .Sa• 
dık Aldatmaz 500, Sabri Elds 
4000, Mab-t Cabbar o.., 500, 
M.ıaur- likkaraeu 500, Mmlta· 
tafa Akdai 17500, o-- Akdet 
1500, AWllkadlr. ı-.t ve O.· 
mao Nwi Dotn 1000. P~ lr
man 1500, Dnlet P• Oiwıehn 
ltletlle ldaNtl ~ lıfela .. t inci 
Hooa 500. Sıiıacı 6000. 
............. HH.I ot· 
.. ..,.._ 500, c...ı Saracotl• 
"Felml 1500, Mutafa Tekin, 

- DM ... lldaclcle -
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o - r j r' -A'sk•; 1;ı11emasında METANET ZERAFET Hassasiyet V•r•: :.::~~~·c:..:~~:r 
J;./I t! .. 

1
• LC ' _'ki 

1
Türkçe Sözlü Şaheseri ~a~~;t,00~;~0,t ~=!Ü 5~0~:~~ 

.. VJ 600, Davit lşay ve llyas 250, Fe· 

EH A ... /; r- LUlZA FERlDA • A keli Şükrü Güven 3500, Arif Kı• 
t ... ~ • • ztlkaya 1000, Ahmet Remzi De· 

1 
..::.J/1 / !rtist Tarafından yaratılan ve cidden .,, tio ren ve Salih Ün 500, Oıman Yü· 

f 
n ~msalsiz bir filmi olan CHOY ve Fahreddin Uıbıicı 500, 

-... • t .., f-"--------- Oiyap Gizlr 500 Mustıfa ôzmacur 

... · ~ m ,. r Taç F== ~ , . ~ ·' ./ 1000, Pamuk it Limited Şirketi 
V r- ~ / Çırçır F. B. Ticaret 1509, Meb· 

..... ~~ • / ::. met ve Mahmut Arpacılar 3000, 
b2: .... '-' .... -:~ r ;. J Osman GöocU 1000, lbrahlm ve ' F- H Muhteşem Sinema Harikası ile ~':ıL.- ~ lsmail Burduroğla 10,000, Moıtafa 

ş~ '\t.=IJ . - 2 - SAYJN MÜ.ŞTERILERı_M ___ IZE MU .. JD-E~ 8:,~i·!~zu~oö~kv~İi ıg~~e~' ?Oôö~ 
lor el e ,.,v0~, FOSCO GlACHF.TTl ve DORlS OURANTI Jak Natuı n Çarniyak Kollektif ''Yr. :'~ En.. t•ı• A •k k Şirketi 4000, Hakkı Güven 500, atı A k!oo. ~~. ';ıreti Fevkalade temsil ettikleri heyecanlı filmlerin eo rüıeli .. ucuz ve garan 1 ı merı an mamulatı DECCA mar alı Nurollah Yij'İt 500, lsaŞa'drSOOO, 

<a~ .. ::•;;~' I ~~ŞIL KORSANIN Kili _
1 

B~!~:!ı~n~!. radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır ~~~::~~~~·~;:~:c::!J;~~ 
rJ:, ö M E. R deıleri 12000, Ahmet Yalmaz 500, 

Yonuı Nadi Süleyman 1000, Ab· 

' ,. -=vuk Sinema Hadisesi olarak görülmemiş bir dftlhadi Bağdat 500, Borlu Nah 

VE ("ER -K •• Salih 500, Kadri Gan~ Kökdil 500, 
({.~: _ f f / e~ " Pek Yakında y J j M U ESSE SES ,ı" Ali Rıza Akk•o ve Adil Göksel 
. ·~ı ,~neı, eb 'ı• L u1...;... .~· içlisi PAULA VF.SSEL y Göz Yaşlarlle T J 1750, Mohmot Pişmiş 2000, Hasan 

--·re aaou,,.._..., .. :___________ e efon· 168 T 1 f BAşrc::sl?.!:!!.ME~ Günrör, Mehmet ve Hilmi 500, 
alarıo• a~~~!bi • ~ Seyredilecek Bir Şaheserde 1-J 

1 
' e gra : o;;;:.~ ~ Dr. Bahaeddin Yengin 500, Dr. 

Ge en umuml dt• f 1 ---------------------·-----------·----- Tevfik Pamnk.çn 1000, Sabri Ev· 

~~~Cl~ Oruür Böyle Geçti nııı 1'~----·· _____________ r_~_d_"_~_v_e_o_rl_._~_._n_s_o_o_ı_ir_·~ 
ıuosanun ~ •. Tan Sinemasında Orman ÇevirgeMüdürlüğünden 

• muş ek 'ı ·~f,. • ·~ s hall a gtı ,. ~· Mesr~ A • d BU AKŞAM Beher metre Mik'abının % 7.5 
,. • .:'"'' fi~ı·~• c·' , : ' l ın em a a iki Büyük ve heyecaob lôlmden Mürekk•p güzel bir program Cinsi metre mikibı muhammen bedeli teminatı mUddeti 

Ta afındar. ~il par ı BU AKŞAM SUVARE. - 1 - Devrik keres· 142 4 90 52 19 12 ay 
Ha~eı •J! kır> i e,30 Macera filmlerinin Büyük Kahramanı 1 

lelik çam ağacı 

A 
..,.ı•ı yramda: zengin proğram iki şaheser birden R l C HAR o ot X 1- 14/12/942 Pazartesi günü ihalesi mukarrer bulunan 
:.. ıa.ı - 1 - Tarafmdaa en müthiş maceralarla dolu heyecanh bir mevzu Fekenin Sarı pınar ormanından 142 metre mikip çam devrik 

. 
1 

';' Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı çerçevo•I dahilinde yaratılan kerestelik ağacın müzayedesinde talipler tarafından sürülen 
:,.ı'l 0 { d pey haddi layık görülmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 

~,t. arunureşi in Gözdesi 1 1 uncu maddesine tevfikan 141121942 gününden itibaren on 

Jj Lo<.te en kanh bir aşk faciası Bu filmde Üstad ==:I DEVLER VADİSİ t:=== gün müddetle temdit edilmiştir. 
~'11·~;2 tin Kaynağın beetelediği (Yolculuk var, Bayram _ 2- Arttırma 24/12/942 perşembe günü saat 15 de Seyhan 
\:(! .ıecesi) ve sekiz müntehap şarkı Müzeyyen Senar Mevsimin en yeci ve çok güzel filmi orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

~ r Tarafından okunmuştur. - 2 - 3- Muvakkat teminat akçesi 52 lira 19 kuruştur. 
_ 2 _ Tarihi filmleric en beyecachs1 Koreanların hayatını çok 4- Devrik çam ağacının beher metre mikabı 490 kuruştur. 

İthalt.' D meraklı sahnelerle canlandıran 5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mlidüt 
yapl"ek- Ünyanın en sevimli a.rtisti Jon Prömiyeri lüğünde, Seyhan orman çevirge müdürlüğünde ve Feke orman 

TYRONE POWESIN Linde daronll Besil Rathbone yeşil Korsanın Kızı - bölge şefliğinde görülebilir. ey 
Jı Beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları Tl\:JJRIKÇIE SOZl!...CJI 6- Muvakkat teminat makbuzları 24/12/942 perşembe günii Zoronun işareti --~"'Di:iQll saat ıs den evvel komisyon riyasetine verilmesi ıızımdır. 

Pek Yakında 7- isteklilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli edi-
Bayramda hergüc 230 da Matine len gün ve aaatta müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köylD-

ASRİ Sinem• Sayın müşterilerinin bayramını k·::_ ~ Zoronun İntikamı 1 _:rden ,_._·s-te_n_m_e_z._> _____ 2_s_s_s ________ __ 

üroloğ Operatör 36 K111mlık moazzam aaryol şah ... rl. .. T. iŞ BANKASI 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r•ı•ı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:~---

K A Dl N ONDÜLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesil~ 

alta aylık öndüle yapmaktayım. Ayr1ca gelin başlarıda 
ıüslemekteyim. 

1 ADRES : Has1rpazarı mahallesi No. 251 
......................... -................................ .... 

Hergün Hastalarını HükQmet Civın lıtikamet Eczaoeıi karıı11ııda 
çıkmaz ıok.ak içinde uo 121 de kabul eder. 

Haftanın .Sah ve Cuma günleride öğleden sonraları fa'\cil'lere mec· 
cani bakılır. 

-ÜROLOG Operatör 
Dr. T AHSN ERN ART 

~emleket Hastanesi Böbrek idrar yolları ve Tenasüll hastalıkları 
mütehassısı. Avdet ile : Abidin paşa - mUsllm 

ÜROLOG - OPERATÖR 
DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Mesane, ldraryolu, tenasül ve Belsoğulduğu 

mütehassısı 

Abidin paıa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 
evinin alt katında Hastalarını kabul eder. 

ilan 
•• 

( Olçü muayeneleri hakkında ) 
Ölçüler ve ayar nizamnaınesının 17 nci maddesine tevfi· 

kan 1943 yılı içinde yılhk muayeneleri yapılacak ölçülerin 
müracaat zamanı aşağıda gösterilmiştir. 

1- 1943 yılında muayene edilecek ölçü ve tarb aletle· 
ri şunlardır. 

A) 941 yılanda mıntaka ticaret müdürlütünce muayene 
edilerek damgalanmış olanlar. 

B) 941 , yılında Belediye ayar memurluğunda muayene 
edilerek damgalanmış olanlar. 

2- Birinci maddenin A. B. fıkralarında bildirilen ölçü 
tartı ve aletlerinin cins ve mikdarı bir beyennameye derç e
dilerek 943 yılı 2. nci kanun ayanın 21 inci gününden 31 
inci günü akşamına kadar belediye ayar memurluğuna veril
meli ve memurdan bir müracaat kiğıdı alınmalıdır. 

3 - İkinci maddede bildirilen müddet içerisinde mllraca• 
at ederek müraeaat kağıdı almamıf olanlar damgasız ölçü kul· 
lananlardan sayıJarak baklarıhda kanuni takibat yapılar. 

KüçUk Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Kll,IDKLKR 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Aiustos, 1 lllcteırin 

tarihlerinde gapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Llrallk Lira 

1 .. 1999 
" - 1999 ., 

1 il 999 
" - 999 ,, 

1 il 888 ,, - 888 il 

1 
" 

777 il - 777 
" 1 

" 
666 il - 666 .. 

1 
" 

555 
" - 555 ,. 

1 ,, 444 il - 444 
" 2 .. 333 

" - 666 ,, 
10 

" 
222 ,, - 2220 

" 30 
" 

99 ,, 2970 " 
60 ,, 44 ,, - 2640 u 

250 ,, 22 
" 

5500 " 334 " 
11 " 3674 " 

TUrklye it Banka•ına para yatırmakla , .... 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olm••ı ., ... 
•amanda talllnlzl d• deneml• olur•unuz. a11 -----
Zelzele Erbaa ve Niksarda çok 

tahribat yaptı 
- Baıtaralı blrlodde - yü.tôa.<1ea hı tııınhhn1n ekmek ib• 

tlyacı Samıuo ve Tokat vilayeti•· 
ri tarefmdan temin edilecektir. 

a- seartmanı No. f1 Hastalarını kabule ba,lamıttır. 2787 

' 
4- ~anuni müdd~tten sonra (yani 943 yılı kinun ıani"' 

sinin 31 itici günü akşamından sonra) müratjaat edenlerin 

Oij'er taraftan A111aıya muha· 
birlmizdetı aldtiım•z bir telrrafta 
Amasyahlarıc feliketıedelero ilk 
yardım olmak üzere 200 fanila, 
496 çift çorap, 414 kilo kavurma, 
240 kilo pa1tırma, 187 kilo zeytin, 
60 kilo hol.,., 250 kilo peynir ~e 
1780 ekmek göodordiklerl bildi. 
rill1or. 

Erbaa ve Niksardakl in••"• 
mal ve bica zayiatı hakkında b•· 

aüı kati malOmat alınmamıı olıo•1'
la beraber, yer sacıant1t1aıo bO 
mıntakalerda sebep oldoia yord

daı kayıbının bine yakıc oh11ı•J9' 

daa karlsılayor. 
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l11t11u Sabibl ı CA V1T ORAL 1 Rlfat Y AVEROÔLU 

u. ""''"' Mldlrlr Ankıt PıttWla ,.,, ıvooı. ~atbtl·. 

m~ra~aatları kabul ve ölçUleri muayene edilmekle: be • 
raber ge9 müracaat ettilderindert dolayı yine haklarında ka• 
nuni takibat yapılır. Keyfitet ilin olunur. 2854 Erbı•dıkt fıruılarıb ytlul11111 


