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Almanla!"a göre h.~t, ikii;/tiŞf"ddef:li lngilfzj;;egÖre 
·•ıu Hitler Kırımda ileri 
~ cadele başladı y . t l herakatdevam 
""elk· b enı aarruzu 1 d" 
1 ı gün eş muhtekir yaka bizzat idare için e ıyor 
anar k dl . 1 Berlin 14 A.A.- Al· 

tio a a iyeye Veri diler Şark cephesindeki man tebliği : Alman or· 
\'tl'- kllnıet ·h d l Kı d K 1 ~~ .Şidcıeu· l tikA.ra karşı olunmuştur. Yapılan araş· karargahına gitti .u arı nm a erç şe ı 
~it alll! 

1 
Ve ciddi bir tırmada AbduUahm depo· Londra 13 A. A. - nne şiddetli hücuma de· 

l!.~thııuı t a~a başlamıştır. larında külliyetli miktarda Hitler, cumartesi günü ~ lıt vam etmektedirler Şt>hrin 
~cııııarı aııu fiatlu mal saklanmtş çivi, kaput be· nihte nutkunu söyledikten cenubundaki mühim istih 
~%tı 11 Yalcaıanara" ka· zi buluıımu~ ve beyanna· sonra Rusya ormanların • kamlardan bir kısmı zıp· 
~ ~lllete~~Çesine teslim mesiz olan bu stokhir da daki karargahına dönmiiş tedilmiştir. flava kuvv •Uc 
~kiru:~ .. ıcin Yapılan ev· zabıt kağıtlarile tespit edi tür. Hitler bundan sonra rimiz Sivastop'>lda ki düş· 
ı;' lr.'li . u rnUcııdelede dikten sonra mahkemeye başlıyacak olan yeni şid· man mevkilerine ve harp 
~ f!attı~n Çok fahiş fiatla sevkolunmuş ve mahke· detli taarruzları bizzat ken gemilerine hücum etmiş 
~ eler~ lespit edile me t-evkifine karar vermiş disi idare edecektir. üç krovezörle diğer ıki 
\j~ ~ haklarında tir. fazla fiatıa şeker ve Almanların Husyadaki harp gemisine tam i~· 
' 'k'e ~bıt kilğıtlarile ~·ay satan diğer satıcılar durgunluğu tevil için ha betler kaydeylemiştir. 
~ir. llhkerneye veril da mahkemeye verilmiştir vanın kötillüğünden şikfi- Leningrad ve Kronştad 

\ 
11ıırıı,rı Son zamanlarda alabil yet dlmeleri iki taraflı bir yolundaki askeri hedefler 

~'Jı:i e.tıilf n arasında köş· diğine fiutlurı yükselterek kılıçtır. Bu hal, Bitlerin şiddetle bombalanmıştır 
1-ıı ı.ıı,h ~nın eski reisi fakir halkın sırtmdnn zen ~erini apolyoıı seferile Ruslara göre 
t~ı. kU08u a Vıtrdır. Abdul gin olmak St>Vdasma dü mukayese etmek istiyenle 
~~ltıil ç· ~ kuruştan şenlerin bu suretle Ye re vesileler vermektedir. Romanyada Alman 
~ ~ ~la ~~1 

\re. narhtan şiddetle tak!p edilmeleri ALMA~LAR MÜŞ~OL aleyhtarlığı artıyor 
'lıtıış lıttla kaput be çok yerinde bir hareket· VAZIYE'11'E :\foSkO\ra 14 \ . A. _ 

t ~nlar tespit ı tir. Londnı 14 A. A. Rus resmi tebliği : 
~~k . ~ Annalist mecmuası askeri K t l b );; er b --------- - 1 a arımız ütün cephe 
4te111~ 'ıı uhranı icra Vekilleri vaziyet hakkında şu müta bnyunca çok şiddeth mu-

l\"'"ıt l\'f A j leayı ileri sürmektedir: harebel('re devam ( lmış . 
~"'(\ Ctt , HDA ŞE- H f .. t;erek Alman \"e g , !erdir. 

~~ h~f~~ 10R 1 eye 1 rek Rus kaynatdarmdan Homen milletinin Al· 
~~ilnt e başhyan Ankara 13 A. A. alınan haberlere göre, cep maıılarm memleketi kon· 
~~ ~~~y ır vagon , icra Vekilleri heyeti bugün henin merkezinde muhare· trol.ı karşı duydukları iğ· 
~ .. ltl't r kaça , .. gelmesi 11 saat 15,30 du Başvekfile t beler çok şiddetlenmiştir. binır çok şiddetJenmiştfr. 
ı~·l\\ııa~ fıtı..t gun için . binasında Uaşvekil Doktor Tulada oldugu~ cnbi Kale· ~d..:~ "' Şek • h. Romany11da bir Alman '•ti·~ ı.... al.iki er alan Refik Saydamın Hi'-'asetin ninde de Ruslara karşı · 
L • "'it ~ ıtr ,, trem yoldan çıknrılmış, ~ .. ~· ~"' 1 Şeker· de toplanmış ve Huznamc biıcum vaziyetindedirler. 
t • ~' .. ,ını g·zı petrol depolarına ateş ve ıı~ .. ,_ ea- 1 eme sindeki meseleleri nıüznke Almanlar büyük kayır•lar ~- b..~-t•lard 1 ı- rilerek bin ton petrol ya """"'b;.,_-- a şe re eylemiştir. dan sarfınazar, ehemmiy~t 
""-li..t ~a. -OJnıuş sıv ASTA Z .. ELZ,L'I L: • I kılmıştır. Petrol ıstihsdl h~ ~ \&.!.,, ı:.~-. 1ı rna zeme kaybetmeden mıntakalarmda karışıklık-
-q G:-:"'t'ti ~ Ankara 13 A.A.-Uüu gerı çekilemezler. Alman 
fl~ S S,Qtıza göre Sivasta 12 saniye süren ordusu büyük bir zafer ka lar dolayısile Romnny,ıda· 
~~~~ \>e l>uhranı bir yer sarsıntısı olmuştur zanmazsa Japonları harbe ki petrol istihsaJfitı da yıiz 
t~iiaJ..-~ bo1 miktar Hasar voktur. de 15 nishetinde u1.al mış· ~1-ı rı~ ~k sürükliyemiyecektir. Mev • 
~~~ı .. ~ · için Mısırdan simsiz zafer haberleri .la· tır. \ıN,...,.· ,... .. lllıı v~ bu h b' k ~ '14,1~ ponyayı ar m enarrna 

• ~7 a~ 'r. t bir ne An karaya bir futbol k dur sürüklemiştir. Fn 
~~~!-~~da ı\~-- takımı geliyor kat bugünkü vaziyet Al· 
'' S 

4~ ij~~r ~naya Ankara 14 . A. _ mımlarm lehine değfüi1r.,. 
~~ \tab ata~ gelecek 11 ı.~ R f 
lııı ~lii ,:o~ te~;18 4 v~ auur veritdiğiıw göre, bu usyaya ma zeme 
tıı~ ~lire~ rtlı11 edil gönde ayın sonlarma doğru Mı· gönderiliyormuş 
'''" lct lelcer CCoktir. sırdar Ankurayn bir futbol Londra 13 A. A. -
~·Ilı-· ç ıtirı buhrltnı· lakıını i:t!lecek ve 27 ikin Rusya ya malzeme gönde-
~· llıiiın1c6n kı.dar ci teşrinden itibaren 4 maç rilmPkte olduğuna dair 
"-iy~ "0 

görül yapacaktır. Bu takım lııgi· Avam kamarasrnda .. yle· 
'-' ~ijd liz Dominyonlur halkınd.ın diği bir nutukta logıJiz 

\._ ~~ı,.~9~1di Üri.irnüz mürekkeptir. Harbiye ı\lüsteşarı demiş· 
i~ ~rildil A 1 tir ki : 
t~ t~ lfırliii l\ lopllUıan m an Ya " D.tha şimdiden Huı;· 
~"{)tıh.._ etrn6k 0rıgresint" PiYASAMIZDAN 20 Allı. yaya hir çok mal gönder· 
r.'~ ~ ".. YüN LIHALıK MAl. A- d.k tr k il ..::,.ı l ·ıı~ titflı'Urı ev\' 1 Uze.. LAC/\K . ı . ırço ma aı-:uo yo . S ~"tirh!V Oları e A!Jka ~ dadır. Moskovuya verilen 
~ rıııı.ı. ..... t Se lleşr 1staııbul- AlmauyLyn söz tutulacaktır. Bunu te • 
'1•ı""ti""· lirn ~-ı'Yat satılan b ZJ IJ min ı·ç.=rı nekadur gnyret ·~tı. ·qı~ dö ~ enk a ma arın ya· 

V} "llçu lloı0ştu kında tes'imine başhmcak lfiumsa yapılucaktır. ,, 

Ruslar 
Mukabil taarruzalara . 

geçıyor 

:\loskova 13 A \. -Mof4 
kova:radyosunun busabah ir 
kenden bildirildiğe .göm 
'ovy t.kuvvetlel'i her tarnft..ı 
Alınıııılnra karşı ş:ddetle 
muharebe etm 'kt dır.Sp ker 
şunları ih1vc etmiştir: Ha 
rı.tkll e.m l'illl l t b ·Lıkl •rı 
mizdcn ıı·rİ'il' (; ı{ n1ı.ilt1 

amlan bir köyıi z, plede 
rek L f{emzile unıl.m 
köye yaklJşmış ve burada 
d& duşmanı muğlup C'lmı, 
tir. Hücuma kalkıldıktan 
yirmi dakıkasonr.1 \iman '-t fl1et ll'llı~ tefti {· iır. Yeni Anlaşmaya göre 

~~fll~r<>a u:ektu11ç~: Almanlar iki nene içinde 
----=----------1 ları G noktusmdan g>Jri 

.arda tiftik, kP.Çi kılı, deri atmış drışmana doğru iJer· 

h ... ~ k<iyJe~Urı evvel s e r b e s t 1•iyasa-
ei~~11ın.k 1~t! t.,ftiş. dan 20 milyon liralık zey 

"'«lJtlir. ~ı-.. köy tinyağı kuru sebzeler, ku 
ru nıeyvular, kuş yemi, 
Jllilı tohumlar, mühim mik 

ler, .Mazı valeks alacaklar 
dır. Tütünden haşkn pu liyerek taarruz t geçmiş, 
muk ve madenlerle bun· şimal kısmında muvaff P· 

Jurrn haricinde kulun nıud kiyelli bir lı.ırektt n s m. 
dderi.:milli Bankalar saı.ta- ru bır köy daha zaptdm ş 
caklardır. tir. K Hemzile anılan kö· 

Cuma 
Allona ş•rtları ı 

D:! ilde yı1h5ı 5 Ura 
v~b::-ı.,cı memhtketler• 

a lf ra 
il nt rın h r keti"'•· 

sln1e1 5 kurua ahmr. 
Ocret pe,ındtr . 

aonn ge9en sayllar • 
O urustur 

Bir İngiliz Ma
reşaline göre 

Türkiye şimdilik 
sakindir 

Londra 13 A. A. -
Lordlar Kamarasında bir 
miinnkaş· esııasıada söz 
ulıın :\1nreşal Birodot TUr· 
kiyeye ı::özü getirerek de
miştir ki : 

" - l\nzarlanmızı şim 

di kendine itimatla çevir· 
diğimiz bir memleket var. 
Fakat bu memleketin va· 
ziytti şimdi bazı kimsele· 
r.:: bazı endişeler vermek
tedir. 

Türkiye şimdi sakin -
dir Fakat tneddüdün isti
lfiyı davet ettiğine birden 
fuzl» misal bulunduğu şu 
sıı ada, bıı devletin kendi· 
sini bizim safımıza sü • 
riil· liyeceğ;ni emniyf'Ue 
biliyoruz. ,, 

lr>gilterede 
AVA \1 ,KAMAHAS1NDA 

YAKI. D l.\1ÜNAK ŞALı\R 
B!\ "'LIYOR 

Londra 14 A.A.- A· 
vam Kamarası,Kralırı nut-
kuna verilecek cevabı mil 
zakere ıle meşgul olmakta· 
tlır. Bu cevııptan sonra 
hükOmetin hı.ırici siyaseti 
üzeriurle münakaşalara baş 
lanaı!ak ve mebuslann ten 
kidlcri t.linle:ıecektir. Bu 
miinnknşalarm uzun sürme 
si ve \1ebuslarııı noktaı· 
naııınm bildirmesi mürn· 
küıı olacaktır Siyasi meha 
filin kauantinP görf' Parla 
men o hükumf'te itirna<I 
beyan edecektir. 

Amerika ile Ja-
por:-ıya arasında 

Harp çolc yakınmış 
ı-:vyork 13 A.A. -

'evyoı k Post gilzf"ledİ 
Anwrikan - Japon mü
n.ı~eh. l !eri hak kıncht şun• 
lan yaztııuktudır: 

'·:\on müzı.kereler, Ja· 
poııyoııın niyPtleıini bütüıı 
ç:ıpl. ldığile ortaya koya· 
ıak hiY.e hUyük bir biz 
met ctrııı~I ir. Hakikat ş~ı 

dur kt, Jııpoh.ya ile Ame 
rika arasıııd.ı luırphemen 
lıenıen ynkıııdır. Hitlerin 
sözüne oldu,..:u gibı Japon 
yanın siiztine de ;uaumı· 
yoruz,, 



Fransada 
Harbiye Nazırı tay 

yare kazasına kur

ban gitti 
Vişi 14 A.A.-Fransız 

Harbiye:NazırıGer:eralHiılsin 
gc· Cczuyirdeki teftişlerin 
den tayyart- ile buraya 
<löııerken tayyaresi diiş 
müş ve içinde bulunan di 
ğer dört arkadaşile L>era 
uer General llütsinger de 
kömiir haline gelmiştir 

Hu kurbanlar için Mil 
Ji cena7A3 merasimi yapıl· 

ıııası kamrlaştırılınıştır. 

l~u merusi:n yarın yapıla 
caktır. 

Bir kaza daha mı 

Londra 14 A.A - Hu::;· 
yanııı Vaşington BUyük El 
çiliğiııe lnyin edilen Litvi· 
nof ile Amerikanın Mosko 
vn Biıyük Elçisini ve lııv,i 
!iliz istilıb!!rat nezareti şef 
lniııdoıı birini yiiklü olan 
luyyaıe Amerikayn gitmek 
üzere K uyuişeften hurekct 
etmiş f iJ kut hfila Tahrana 
gehut•ıııiştir. Hıı lıul L on· 
dı ada endişe uyandırmış· 
tır. 'Lıyyarcııin gececegı 

bc;Jgcl<'rd 1~ havamıı f t·ııa 
olııwsı endişeyi arttırmış 

tır. Tnyyan nin uir yerde 
mccbuı i sııı elle inmiş ol 

· nuısı muhtemel güriilrııek 
tedir. 

Tayyare ile bir rekor 

Lcındru 13 A. A. -
Allns deni7.İııi 19,5 SU<tlla 

aş.ırak diirıya rekorunu 
kmm bir Aıııerikah tayya 
reci huruyn <löumiiştür. 

Amerikalı tuyvart!ci A· 
rnerikc.tdan lııgillerı ye tay· 
yare g'•tırıı:~ kte idj, Subah 

· kuhv.ıllısıııı bir Jnc-riliz .,, 
tuyyarc meydanında yapan 
pil~ l havalımurak öğleyin 
Ternövc. yetişmiş ve öğl~ 
yemeğini orada yedikten 
sonra bir başka tayyare 
ile i'levyorka uçmuştur. 

evyorktau bindiği tayya 
re ile akşam üıeri kkrar 
lugi'tcrC'ye dönmüş ve ak 
şaıu yemeğini lııgilterede 
yemiştir. Uüylece bu p:Jot 
bır günde iki defa Atlas 
denizıni aşarak dünyu re 
kon.mu kırmıştır. 

İngiliz hava tebliği 

ltalya 
NIS VB KOHSW Al )AN 

VAZGEÇMIYOH 
Bern 14 A.A.-Jlöyter 

.ı\jansı bildiriyor: 
Bernde beyan edildıği 

ne göre Fransız - Alman 
işbirliğini Jtalyanm Fransa· 
ya karşı taleplerinden vaz 
geçmesine istinad ettirme 
ğe teşebbüs etmesi Itnlya· 
da memnuniyetsizlik uyan 
dırınıştır. 

Ronıadun Tribüne dı: 

Geneve gazetesine çekilen 
bir telgrafta ltalyanın Nis 
ve Korsika üzerindeki e 
meUerindeıı vazgeçmediği 

bildirilmekte ve ltalyanın 
Vişi hükumetini Bcrlin ile 
yap!ığı işbirliğini ltulya a· 
leyhinde bir silah gibi kul 
lanrr~akla ittiham etliği i 

la ve edilmektedir. 

7000 İtalyan cesedi 
Kahire 13 A.A·- t;e 

~~nlerd~ Akdenizde batın~ 
lan 11 ltalynu g~misine 
ait olcluğu anlaşılon7 hin 
füılyun cesedini dt•lgalur 
sahile atmışlardır. Bun· 
lurılan bir kısrııı Alman 
üııif orırnısını giyinmiş bu 
lunmakta idiler. 
HUSY J\ l>A DO~ BB;;Lı\DI 

Londra 13 A.A- Alı· 
nan haberlere göre kuv· 
votli bir donun hükiiın 

sürclıiğü Leningrud cephe 
sinde çok şiddetli nıuha 
rebeler olmaktadır. 

Ruslar mukavemet 
ediyor 

Londra 13 A. A. 
Höyler ajansının yeni Hus 
hiikumet merkeıindoki mu· 
habiı i bildiriyor; 

6 llaftıılık bir mlic:tde· 
leden soııra .\1oskova böl· 
gesiııdc durum pek az de 
ğişmiştir. Almanlar Husla 
nn zaif noktalarını bul 
mıık icin mi.ite ı adiyen çar 
pışarak hücum etmiş fakat 
her yerd" şiddetli mukave 
nıellerle kurŞılaşmışlardır. 
Tuladu bir darb\' indirmek 
isteyen alınanların şiddetli 
hiicurnlarıda istenilen neli 
ceyi verememiştir. 

KERÇ 
Alman ve Romen 
Kuvvetleri brafın
dar. işgal edilmiş 
Budapeşte 13 A.A.

• tefani nj ınsıııın y:ırırcs· 

mi hir kayıı•ıktan aldığı 
hahorlere göre diln Alınan 
ve Honum kıhılan Ker· 
ı,:e kmlar varnıışlur VH hu 
şehri işgal t>lrnişlerdir. 

Amerikanın 
notası 

Ve Finlandiyanın 
cevabı 

Vaşington 13 A. A. 
Matbuat kongresinde beya 
nalla bulunan Amerika 
Hariciye ~azırı Mister Kor 
del Hail bcyuııattu huluua 
rak demiştir ki : 

Finlandiya notamızııı 
tetkik edilmekte olduğunu 
bildirmHk 'surelile cevap . 
tan kaçınmıştır. Fakat 
Finlandiya bu 1 şekilde ha• 
reket etmekle Bitlerin da
vasına yardım ediyor. 
Ben henüz l•'inlandiyanın 

cevabını görmedim. Yal -
nız bu hususta umumi ına 
ltimabm v:ırdır. Asıl mü· 
him olan kelime değil ha
reketlerdir. Bu hususta 
Finlandiya Elçisine geçen 
lerde şunları söyledim. 
( Asıl mesele Fiıılandiya
ııın miidufandun sonra 
ileri gidip gitmiyeceği · 
dir. Sonra Murnıansk ve 
Ark Anj l yulilc Husyaya 
gönderilmekte olan harp 
malzorııesiııin geçirilmesi • 
ne mani olmakla f inler 
llitlere en büyük yardımı 
yapmaktadırlar. ) 

Mister Kordel 1 Iall 
Finlandiya halckındu, Fin 
hükumetini demokratik e
meller taşıyan bir hUkO. • 
met oJurjk tanıdığını, hu· 
uu gözönünde tutucakhırı· 

ıı zanııcttiği11i, menfaat· 
lerini ve nıüessesclari:ıi 
kaybedici uir hareketle 
düşmanla elhirliği otnıiyc

ceklcriııi ümit clliğiııi söy 
lem iştir. 

Amerika da 
Bitaraflık kanunu 

değiştiriliyor 

Vaşington 14 A. A. -
Amerikan parUlmentosu, 
193 muluılif reye karşı 211 
reyle lıitarafltk kanununun 
değiştirilmesi hak kınduki 
k..ı:ıun layıhasım kabul et 
miştir. 

Yunan Kralı Ame

rikaya gidiyor 

i\evyork: 13 A.A.--Yu 
ı:uııistaııın cvyork Bnşkon 
solosu l!:lenler Kralı Cor· 
cun ay sonundu Amerika 
yı ziyaret edeceğini bildir 
rııiştir. Kı)nsolosu göre Kra 

im l>u scyalıuti bir Iuw l:af· 
ta sürecektir. 

Londra :13A. A.- lngi 
liz hava Vu hava ve Julü· 
li emniyet ııuzaretlcrinin 
h•bliği: ~hmş denizi üze· 
rinde harakfitta bulunan 
devriye tayyarolerimiz düş 
manın bir avcı lR)'.)'aresi 
ni diişürmlişleıdir. 

Diş Doktoru 

})ün <llişman tayyare
lerı ingi\t ... rcııin doğn şima 
li nı..~rine bombalar . atmış 
Jardır. Hirkuç ev hasara 
uğramış \'C' l>ir knç kişi J 

yaralanmıştır: 

.. 
Salahattin Ozal 

Kurtuluş caddesi 204 numaralı mu

ayene hanesinde hastalarını kabul et

mektedir . 

i 

Portakal ve Lmon satışı 
Hatay "Defterdarlığmdan: 

ı\iu!mmrneıı bedeli 
Lir.t Kuruş Adedi Cinsi 
61 25 12250 Portaknl 

2 25 450 Limon ,. ;ı 

" 
9 50 2100 ~Jandalinc ,. 
4 00 10 Kilo Gardancsi,, 

77 00 Yektln 
Yukatıda yazılı mahsuller a~ık 

çıkarılmıştır. 

Tt•minat miktarı yüzde 7,5 dur 
ihale 15-11-941 Cumartesi giiııii 

yapılacaktır. 
llan ve sair masraflar miiştcriye aittir. 

="" 4-7-11-14 / 

ilanen tebliğ 
GIYAB KAllAHI 

Antakyanm Com kö· 
yünden Abdiılvahit Aker· 
ci mrafıodan ayni köyden 
AhmetAkorci ve arkadaş· 
rı hakkında Antakya ulh 
l lukuk mahkemesine uçh
ğ. iznlei şiıyu (davasında 

Müddeialeyhlerden Ah 
met Akcrc~ ve Sakine ı\· 

kerci hakkımlu mahalli 

gdzete ile il fi nun tebligat 
yapıldığı hıılde duruşmada 
hazır olmadığı ~ibi tusdil{ 
li vekil dahi göndermedi 
ğin<len davacı vekilinin ta· 
leui üzerine haklarında gi 
yap kararı çıkurılınasıua 

ve bu kararııı da yine ma 
halli gazete ile ilanen leh 
liğlne karar verilmekle 
hukuk usulü ruuhakemele 
ri ku. 4(JJ üncu rnadde:si 
ahka!!!ına tevfıkan ve tob· 
liğdeıı itibaren 4 giiu için· 
de iijtida ile itiraz edilmek 
ve duruşma gunu 
olan 16.12,941 salı günü 
saat 9 da mahkemeye g~l 
meniz veya taslikli bir 
vekil gö ıdermeniz aksi 
halind~ hakkınızda kanu· 
ııi muamele yapılacağı ilfı 

nen tebliğ olunur. 

Tamirat yapfl
rılacak 
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··aiiri~et· 
Vakıfbu ı\1t~daresiıı61 

Vakıflar 1 j\Jtıı.eıı 
1, .. rijl·burc.: vo 1196 
,us ~ ul ~ 
lerinde nıeV~ tııı' 

t. ıle ıı 
dane zey ıu . vıı1"fıtı ııJ 
civarında etı : eli 

vcıı• 'f 
bir tarla ve· · 111 • ...ı f j{tllll • ,,.,. 
rırnınde ov s0ı1e9' ~ 
odanın 941 çı~ıJ ı 

·ı'-'8 l 1 
uçık ul'lır~n· ,,2 ,,....,. 11 
tır. ltıaıosı .. il sıı'1! 11 

ı. ,,.uıı ,o1· perşeııue "resirıdo.11 vahflar id3 ı·ıet1 
~ . tek ı ,. 

500 lira bedeli keşifli ııacnl~tır. 19 0wıı~ 
Hastahane Juvarlarındaki ı cantlurı jlfitl 4 ,.....11 
çatlaklıklar ve sair taıni· 

1 

1 ı-l .. ,l 
ratııı muayyen ıniiddetin· \ H 58(gıs0vı ~ 
de münakasaya iştırak e ayvan rt;f{ \{ 
den olmadığından 10 gün .Y.~ rı~ı.~N cJ 
d~ha uzulılınış vo hu 10 GONı>ht 1111~ıı, 1 
g~~d~. de talip zuhur etme vmıyet iiıO'°ı 
dıgı ı<;ın biray içerisind<\pa· teşvil{ t•ln18 1{ 2s/1/rl' 
zarlıkla yaptırılacağı ve hu merkezinde ve ~''f 
hususta tafsilat almak isti pawr güıı at ıılf IY~ ~ .. e ı 

yenlerin her gün Ilastalıa- rııaJısus b11 ctı1'tı'' ~ 
ne idaresine müracaatları sergisi ııç11.~11ıere ıt' 

· l'ıv"- rııt .t-
itan olunur. van yetıŞ' u~~ ~i~ ~r. 

edilecek ıı:ı stJsl# f' ~ 
riyle bU h~rıcJl 1 
bilutıare D) fiS.,t 
cektir. f(eY 
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