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~af ışı~da 
karne usulüne 
hazırlık başladı 
Bu hususta gereken tedbir 

1 
ler başlamış bulunmaktadır 
~ liUkQmet ekmek 'satış 
~ 1 daha sağlam bir bir 
. de hazırlamak için kar 
~~lünun tatbikini in· 

ış ve bu hususta ge· 
~ll hazırhklara başla· 
ır. Ekmeğin bu biçim 

hni karne usulile sa· 
ası daha faydalı olaca 
ııer 1Cesine varılmış ol-
llndan diğer viUlyetler 

. ~lduğu gibi şehrimiz· 
~azırlıklara başlan 

~neral Veyvile ' 
•• 

~ gere 
kanya sarsılmıştır 

~ ~t henüz kuvvet-

\' . lidir 
~ ~· euı Delhi 2 A.iA. 

~ Yıl miinasebt,tilt- bir 

0 1~ Söyleyen Hindistan 
. \1~ Orduları başkuman 

Veyvil Hitler planları 
\tllasıl alt üst oİduğunu 
~ ttıış ve demiştirki: 
~itlerin, ·yapılacağını 
,. 1~i şeyler gerçekleome 

ır A 1 . 
·~ · rtık onun söz erı 

\ Vaadlarına inanılma 
dır. Almanya doğu 

~ık kuvvetten düş· 
Ve S1rsılmıştır. ILibya 
Yenilerek hemen \ıe

alok edilmiştir. Hil 
llsyada ııek az buğ
~le geçirmiş fakat pt't 

\~.1ıırnamıştır. Alman
~.stoklar süratlc eri 
~I ır. 

ltıaıı mılleti şimdiye 
'1~. bir eşini görmediği 
1·~ bir kı~ ge<;irecek

'lijl •• 
~ Un bunlarla bera· 
~~ltıao henüz <;ok kuv· 
~~ t.y e büyük bir deh· 
r Şıddetıe döğüşect~k 
t' ~~da mesullerin 

' v~uhakemesi 
\~ .2 A.A.- Savaş 
~~ l'inj muhakeme 
\:'Olan mıthkemenin 

~\ı!lıumisi istifa ey-
0~ yel'ine başkası 
~ 11~nıuştur. Ilu mah 
kı ~"ransız Haşve 

rı Dalad•·e Blum 
·ı J ' ı e eski Başku· 
Ctmeral Gamleni 

mış bulunulmaktadır. 
Ilk olarak · şehir ve 

köylerdoki nüfus sayısı tes 
pil edilmektedir. Şehirde 
ki nüfus tespiti sona er
miş, köylerde dd tespite 
bvşlanmıştır. 

Karrıe usulüniln n~ za 
man tatbik edileceği he
nüz belli değildir. Tatbik 
tarihini vekilller heyeti 
bir kararla ilan edecektir. 

-
Japon -- Rus 
münasebah 

Çok~samimi ve nor 
mal imiş 

Tokyo 2 A.A - Japon 
haberler börosu şefi be.ya· 
natta bulunarak demiştir 
ki: 

"Sovyet Husya ile olan 
münasebetlerimiz tarafsız · 
lık anlaşmasına dayanıyor 
ve ,bu münasebet çok sa 
mimiliir. H ıdutta durum 
sakindir.,, 

Japonlar 
Mar.illayı da aldılar 

Vaşington 3 A.A.-Res 
mi dir habere göre Japon 
kuvvetleri dün suul 15 te 

-Fiıipin adalarının morke· 
kez\ olan Manilla şehrine 
girmişlerdir. Şehir mnda 
faa <dilnmmiştir. Burada 
ki Amerikan kuvvetlaı i 
günlerce evvel başka yer · 
lere <.;ekilmiş bulunmakla 
idi. lfonüz teyid edilnıiyen 
haberlere göre de Japon· 
hır Filipinlerdeki Ameri· 

kan kumandanına te~lim 
olnınlarını teklif 
teklif eylemişler· 

dir. ~lanilanın ~iden çıka 

rılması ağır bir kayıp ol· 
nıakla beraber Amerikan 
kuvvetleri daha bir çok 
önemli noktaları ellerinde 
tutmaktadırlar. 

Japon il ·! rlemesi 

ağırlaşmış 
Singapur 2 A. A. -

lngiliz kuvvellt~ri Japonla· 
rın lpoh bölgesindeki iler· 

SAYISI 2 KURUŞTUR; 

lngiltere ile 

Amerika ara 

sın da 
Bir anlaşma imza· 

landı 
Vaşington 3 A.A.-ln· 

giliz Başvekili Çörçil dün 
Kanadadan buraya gelnıi1,1 
tir. 

lnt.iltere ile Amerika 
arası•ıda yapılan anlaşma 

dün imza edilmiştir. Bu an 
)aşma son Çörçil Ruzvelt 
buluşmasının neticesirir. 

Yeni bir lngiliz te 
şebbüsü 

Londra 2 A.A.-Ami· 
rallık dairesi tebliğ edi
yor: 

Amiral Hnmiltonun ri 
yaselindeki deniz kuvvet 
!erile hava kuvvetleri Lu 
fonten adasına yaptıkları 
günlerce süren hareket
ten dönmi\.ilerdir. Gem!· 
lerde Norveçli ve Polon· 
yalı kıtalar lıulunmakta i
<li. Dilşman tayyareleri 
kuv .-etlerimiz Uzeriııde a
rasız uçmuştur· Bir Alman 
karakol gemisi .batırılmış 
ve kuvvetlerimiz hiçbir in 
san kaybetmeden bir ınik 
tar Alınan askerıle bera 
ber birkaç Norveçli buini 
esir aldıktan sonra gemi
lerıııe dönnı üşlerdi 

Amerika 
Radyoları 

Türkçe oeşriyata 
b· .. şladılar 

Nevyork 2 A. A. 
Nevyork Radyo şirketi 

radyolarda 'l Crkc;e neşriya 

ta başlamıştır. Bu neşriyat 
Türkiye saatı itibarile sa
bahluyin 7 ,30 dan 8 c ka· 
dar kısa dalga 25 metre 
üzerinden yapılrnr ktadır. 

Jkinci neşriyat ta 18,30 
dun 19 a kadar devanı 

etmektedir. 
5 ikinci kanundan itiba 

r t n akşum neşriyatı Türki 
ye s aat ayarile saat 20,30 
dun 21 e kadar devam e· 
decektir. 

bırakmak için şiddt·tli mu 
kaveınet göstermektedir. 
Bu yüzden Japon ilerleyişi 
ağırlaşmıştır. lngilizler ar· 
tık Japonların tabiye usul 
lerini kavramış bulunU}Or· 

-
Libgada 
Almanlar şiq
detli bir muka 
vemet göster 
meğe başla 

ddar 
İngilizler Hitlerin 
veni bir sergüzeş 
te atılacağını ~söy 

lüyorlar 
Londra 2 A.A.- Trab 

lusgarp hududunda arkası 
nı denize veren Alman 
kuvvetleri Başkumandanı 
Gener1:1l Runımel di.ln çok 
şiddetli bir mukavemet 
gösterm eğe başlamıştır 
Acaba General Rummel 
haıa TrHblustan kendisine 
gönderilecek imdat kuv· 
vetlerini bekliyi}rek vakit 
kazanmak mı istiyor? 

Herhalde Hitler Başku 
mandanlığı eline aldıktan 
sonra ortalığı heyecana 
veren yeni bir sergüzeşte 
atılacaktır. 

Bardiya düştü 
Kahire 2 A.A. 

U uzun:rn üddet ten be ri:devam 
etmekte olan Bardiya mu 
hasarası sona ermiş ve 
bu kal.e çok şiddetli bir 
çarpışmadln so .ıra Ingiliz 
ler tarafından işgal edil· 
miştir. Bu suretle şehirde 
mevcut 1 )0) kadar Ingi · 
liz esiri de kurtarılmıştır. 

Bard ;yanın alınma
sın ·lan sonra 

Kahire 3 A.A. - lngi· 
liz askAri ~sör.cüsüne göre 
Bardiyanın Almanlardan 
geri alınmasında en çok 
cenup Afrikalı askc;ırlerin 

gayr tli akınları önemli b ·r 
amil olmuşlur. Bardiyada 
a\1ı1an esirlerin sayısı he
nüz belli değildir. Ele ge
çen savaş malzemesi bü· 
yüktür. Savaşın başlangı
cında buradaki Alman ve 
ltl'lyan , kuvverinin nıikta 
rı 5 bin kişi kadar tah· 
min o3dilnıekte idi. 

Doğu cephesirde 
Moskova3 A.A. -Mer · 

kez bölgesinde dUşrnanm 
kovalannıasına devam e
dilmektedir. Dünkii kı , .ı· 
lamada dört köy ve kasa 
ba geri alınmış ve çok 
nliktarda savaş malzeme· 
si eıe:geçirilmiştir. Lenin 
grat çephes\nd 0 150 df'n 
fazla -Alman subayı ile eri 

Cumarfesı 
Abone tartları ı 

Dahllde yıllığı 5 lira 
Yabr1ncı memleketle .. • 

8 Ura 
llAnların her kellme· 

alnda11 ~ kuruf alınır. 

1 

Ocret P••lndlr . 
ODnO aaoen sayalar 

10 kuruftur 

Uzak~doğuda 
Müttefik: ordular 
Başkumandanlığı 
Londra 2 A. A. -

Star gazet~siııin Vaşington 1 

dan aldığı bir habere gö• 
re, Hindistıındaki lngiliz 
orduları Başkumandanı 
general VeyviJ, Uzak do· 
ğudaki müıtefik ordular 
&şkumandunlığına tayin 
edilecektir. 

Manill . tehlikede 
ı. evyoık 2 A. A. -

Fı lipin!erde durum gergin 
dir. Munilla ile muhabere 
yapılamanıaktadır, Japon 
kuvvetlerinin Manillaya 
doğru ileri. hareketi hızlan 
mukta ve ş~hri s~ran. tAh 
like har an arttınaktadır. 
.l\.lanillanın akibetindeu.kor 
kuluyor. 

Uzak doğuda du 
rum müttefikler için 

iyi değil 
Londra 2 A. A. -

Annalist mecm~ağımn as
keri yazarı diyor ki : 

" Pasifikte durum ~pek 
~iyi -değildir. Japonların d0-

niz, hava ·;e ·karada üstün 
Iükleri Manillanın ııkibetiııl 

tayin eylemi°Şgibidi~ llu:
rada en - önemli rolü hava-
-kuvietı-;;ri-oynıyaca ktır. J 

Fazl1:1 huyale kapılmaksı
zın denilebilir ki, rıöğmz 
tayyarecileri Japon · tayya· 
reciJerine üstünlüklerini 

·ispat -eylemişlerdir. Geııe·-
ral Vtiyvil ile: Çin Uaşku
mandam Çan - Kay, · Şek 
urusındaki görüşmede ka· 
nırluştırı lan askeri" plfıum 
iinulıutları:ıdan şimdi artık -
bahsetmekle l>ir beis yok· 
tur. Japonlar Hindiçiniye 
yel'leştikteıı ,,,. · •• sonra 
çok mükemmel strı tejik 
yollar inşasına :başlamış 
ve bugü12kü Japon taarruz 
larını hesuplaınJşlardır. 

Çin kıtal arı yaidıma 
gidiyor 

Singapur 3 A. A. - · 
tam tuclı izııllı seçme Çin 
askerlerinden mürekkep 
kıtalar Çin sınırından Uir
many.ıy a girmiştir. Bunlar 
Hindistandaki lngiliz Baş · 
ı.rnmutanı general VeyviJin 
emrinde Birmaııyalı v ~ llint 
li kttalarla birlikle Birman
yayı ve Hindistam Japo~ 
lurcı karşı miidof.:ta ede~IC 
lerdir. 

SingJpur cephesihdt~ 
lp.>htıın c" n..ıb3 doğru illjı· 

lt•nıek iı::>tiyen Japonlar her 
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Şundan Bundan 
Beden Terbiyesi; her 

terbiyenin olduğ:.ı gibi. hir 
lerin topluluklara, toplu 
yaşıyanların uluslara, ulus 

' ı · ların Acuna yarar.ı )ırer 

eleman yetişmesi um· cını 
güder. 

Spçr ve Beden Terbiyt• 
si ötedenberi ulusumuzun 
teıbiye kurağı. sağlık sağ· 

tamlık kaynağı, " Türk 
gibi güçlü ,, sözü d e bu -
nun an ağı, Türk yuı du da 
:;ı orun çok eski konağıdır. 

Beden terbiyesile vatan 
'duşların .gövdelerini güçlen 
dirip lıeden:erini güzelleş · 
tirmeleri, dirim ve kalım 

savaşlarına karşı güçl~, 
kuvvetti, ve yakışıklı bır 

olgunluğa k~vu~mayı baş 

lıca ödev ve ulusal borç 
bilmeliyiz. 

* lf 

* lngilizler; 
" Bir. işin mesuliyetini 

tek ele bırakmaktansa, bir 
çok eller eşit, işe sarılma 

h" dırlar. 
Bu deyim. birlik ve be 

raberlik yürütürnlor için 
güzel bir örnek olmalıdır. 

Fıkir ve bede ı terbiye 
sı biribirinden ayrılmayan 
eşit~ ülküdür. Bundan ötü 
rü, "spor yapmıyan genç 
ler; okuyumaz ve çalışa-

:maz ,, inancı bizde ülkü 
haline gelmelid ır. 

" Daha sağl Jm, daha 

sağlıklı Türkiye ,, ülkümü 
zün hurağı 1 .. daha üstün 
dalıa il~ri Türkiye ,, ülkü 
müz.ün varvğıdır. 

Uu amaca ulaşmak, bu 
ülküye kavuşnutk ıçin, kil· 
çük, büyük bütün vatandllŞ 
Jar, spor ~·apcr.ayı, sporl.ı 

ilgilenmeyi ulusal ödev ta 
nıyıp b-:n mseyince; sbor 
da bizim konuğumuz o'ur. 

Çünkil; sağlam kaf <', 

sağlam gövdede bulunur. 
Ş. OGUZ 

Soğuk, kar ve 
fırflna 

Bir kaç günde'lber i baş 
lıyan ~ıddetli soğ'uk ve yağ 
murlar dün son şidd~tini 
bulmuş ve hararet derece
s~ dün akşaınill.sıfırııı ..ıHı 

r a düşmüş•ür. 

Dün öğleden sonra bir 
. ı . ti 1 ( ş l 1 •• ı lı l ftr ., l • d l 
yağmış ise de tutr!!a 
rııış ve bu sabah her 
tarafla buzlar görülmüş 
tür. Kızıl<lnğ eteklerine ka 
dar bembeyaz karla örtü 

·Iüdür. Hava bugün açm;ş 
tır. ~-ıakat soğuk d"vam 
etmektedir. 

ne pahasına olursu o'sun 
muvaffakiyet kazanmak 
. . çalJcımakta.dırlar. Ja · 
ıçın " 1 ·1· 
on baskısı altında ngı ız 

p d"Qoıana ağır ka· 
kıtaları u.... k ri çe 

r verdırere 

Ayar memur
luğu imtihanı 
Hatay Ticaret Mıntaka 

Müdür lüğiinden 
Hatay Mıntaka Ticaret 

~lüdiirlüğünde 6-12-941 
den 21- 12-941 tarihine 
kadar imtidat etmiş olan 
Beled'ye Ayar Memurluğu 
kursuna de\l'am ed~nler 
arasında imtihan yapıla· 
caktır. 

Imtihan 5 ikırıci kanun 
942 pazartesi günU saat 
dörtte Aııtakyada l\lınta 
kn Tiçaret Müdürlüğü bi · 
nası ndn yııpılacaktır. 

Kursa ' devıtm etmiş 
olup Ayar memurluğuna 
talip bulunanların tam vak 
tında hazır buluıımaları 
ilan olunur. 

El dokuma tezgahı 
s~hiplerine 

Hatay Valiliğirden : 
Ke,ndilerine pamuıCfp

liği verilen teıgilh sahiplt--
ri bunları bizzat işlemiy& 
rek başkasına devredip sa 
tan veytıhut ihtivacı olma 
dığı halde ~amuk ipliği 
alırsa bu gihilerin ellerin ' 
deki tP.vzi vesikal8rİ-geri 
almacağı gibi ayrıca Milli 
Korunma kanunu hüküm· 
lerine cöre haklarınôa ka 
nuni takibatagirlş11Pcektir. 
Bu duruma diişmemeleri 
için yukandn yazılı yasak 
ların yapılmaması ilgiJile
re Han olunur. 

Parla ka saf ışı 
Hat~y Defterdarlığından: 

Mıiırdiç Ani:tunyandan 
~el!'fik 2500 adet porta-
kal satışı 1 O ·gün daha 
uzatılarak ihalt- 5 -1-

. 942 pazartesi günü saat 
10 a bırakılmıştı. Muham
men bedeli 18 lira 75 ku 
ruştµ,r. Talip olanların pey 
akçalari!e birlikte Defter· 
darlı~a mUracaatJarı (del 
IAH~e, ilan ve sair mas
raflar alana aittir.) 

Mısır Piatları 
Halay Vufiliğinden: 

28 llk kftnun 941 tari 
hinden 1 itibaren toprak 
mahsulleri ofisinin mısır 
milbayaa fiatının bütün 
VilAyetlerde 12 kuruş1 
yilk~lmiş olduğu ticarer 
vekileti adına atfen ilftn 

olulilur. 

Tütün nakliyatı ' 
İnhisarlar Başmü- l 
dürlüğünden 
~1erkez Antaky..ı ve \ 

Yayludağı lr1hiS<'flar nn· 
barlarından Iskerıderun 
anhar vAtiepolarıpa nak
ledilecek tnlcrioon 120 ton 

yaprak <fütüniJn nakliyesi 
5 ~ün müddetle v~ Şartna 
mesinc tevfikan pazarlığa 
konulmuş ve pıwttr.lık gil 
nü7-1-94f~rşamba günü 
saat 10 da ) apıl{lca~mdan 
taliplerin b.u mnd9~t içinde 
Hatay lnlıisadar l:iuşmU
dUrlüğilne mUrao;ıallar ı 

' 

eşriyat MUdurü 

Gayri Menkul emlak istimlaki 
Reyhaniye Belediye Reisliğieden 

Kazası Reyhan iye Mıntakasi 
Pars~ı Cinsi Mf-:sahası Takdiredilen 

Tel Kaliş -t<alef 

No. Hr. M.2 Lira Maliki 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

Tarla 
,. 

" Ev a~stısı 

Tarla 

Tıırla 

" ,, 
" 

10 5750 
12 2183 
2 3840 

1020 

10 9221) 

27 9050 

52 3995 
4 440J 

17 2580 

74 
83 
16 

1 

77 

196 

365 
31 

119 

Ahmet Bermede1' oğlu Mustafa 

" " " .. efJ!8B• ·ıı 
Ahmet Keyyali oğlu Reşit ~~r ülllest'1 
Ermeni muhaciri Nansal Of?SI dl 

Brunye . saıJJel 
1 24 hisseden 5 er hissesi A bdU& ı\tıdıl 

ve lu Ahmet Selamet ve usmBn. sesi ıı> 
lah oğlu hacı Zekeriyya 4 er hıs g-ıııı\ 
sut kızı GUJsüm ve Habihullıılt ·~ oıJ 
dullah ve· ikişer hissesi ltHCJBhğı~ şe 
Ismail ve Ahmet selamet o ~et 
i\folcmet veresesi diğer JıiS8'1 t t'ıııl 
ğulları Yılmaz Orhan ve M~~e iiıJJ 
Erme rıi muhaeiri Nansal Ofısı nı 
li Brunye 

" " " 
,. 

" " " 
,, 

" .. " 
Reyha.ıiye Belediye Reisliğinden : 
Kazası : Rey haniye Mıntakası : Götü büyük 
Parsel Cinsi 
No. 

1 Tarla 
2 

" 

4 
" 

10 
" 11 
" 14 
" ıs Ev 

24 Ev 
18 Tarla 
22 ~ öy Yeri 

3 
5 
9 

12 
13 
19 
21 
6 

7 
d Sulu 

17 Susuz 
25 ,, 
26 " 

1arla 

" 
" ,, 
" ., 

" ,. 

" 
" 
" ,, 
" 

Mesahası 
Hr. L\12. 

7 2035 
25 756 

17 5767 
2 1029 

10 3799 
18 2475 
4S 2123 

60 
16 5390 
1 663 

57 407 
o 5805 
6 479 

48 471 
8 1678 

3ç 38 
5 1C63 

10 6963 

1 82CO 
96 37 
6n 

191 
106 

2547 
2636 
1824 

Takdir edilen 
Lira 

49 
175 

123 
14 
70 

11,2 
315 
366 
115 

7 
40) 

4 
42 

336 
56 

245 
35 
70 

Malikleri 
t ~e 

Ahmet Berm:-cıe .o. Me~ealik~ 
5 hisseden4hıssesıDervı.~ ye 
evlatları Refet Ve Vecı N t 
ve 1 hissPsi Derviş O. eŞ" 

" " 
" " 
" " 

" 
" " 
" 

,, 

" " 
" " edcvert Ahmet O. ~lemet Berm 

" 
,, 

,. 

" 
,, 

,, " 
" " 
" " . i rı4-"' 

Emine ve Adilenin bısses ~i~ 
ka Derviş Salih Vdai v~eleri~ 
vı~ Eminenin kendi ir,;ıi bıSS \Tİlo

velen tasarruf etmek üzere ver 
14 " ,, 

672 ,. ,, 
476 ,, djlı 

" 1İ O· P (\'İf 
1337 Memet Abdullah Ke~!»esi JJe ~ 
742 240(1 hisseden 640 hı~ ib \1~ 

Jih Vefai O. Hefet Ve 
4
tfo tıiS 

ve Necip veresesi ve 
ğer Oğlu Neşet. ·t 

27 " ,, 63 3538 441 Arif ~eyyali. oğlu Heşı İŞ . 
28 63 1646 441 Arif Keyyalı oğlu De'(;e rrııl 
29 " " 63 8950 448 Arif Keyyali oğlu M·

1 
.-..t ·ıı> 

" " O l\ eı11- jll• 30 ,, ,, 95 5091 670 Mustafa H;ınano · dıırı ~ 
f.. · bakırıJJTI 1· Devlet Ziraat lşle !meleri kurumu nanın mana ıı uınumtye • eb ı aı 

kinJ klrar v !rilen gıyri m~=ırnkullerin v sıflarile bdlediye heyeh _v~IJJıalı "'tst's 
tarafında takdiredileıı kiymetleri yukarıda gösterilmiştir. Mezkur 18~usioc~ 10 
lesine ve takdiredilen bedele itiraı edenlerin itirazı belediye rn \Ti1A18 11" t 
olunmuş ve varit görillmediğinden reddedilmiş ve bu re:i k:ırarı d'l ıııa10f11 cO~ 
sek mttkammca tasvitp ve taitik olunmuş ve k ... yfıy..!t lk -1mdtgAhlıı~liğ ıcılıtl ~· 

/ ııun mal sahiplerine~veya vekillerine o ıb·~ş günlük ihtıırnamelerlti t .10rııe>'611 0ıırı' 
t'tnc ık vet.ıtları dolayisile vereseleri rn11lt1'7l olrııddığınd in te.;ıbit. ~lt uıııııl111 ;;'1 
nıetguhları bilinmey,..n mal sahiplN inc ihlıırname tevdi ve tebiığı Jll ;ısi~~ 

m ışl ır. 15atıiP1'~-~~ıı~ 
Binaenaleyh adresieri ve ikametgahları ·n ılfı'lı bi.ilunmayan ~a erf.set

1 

"~~ 
illin tı1~ihinden itbaren bir ay :c;ind ... u1rnl i ıl ıir ·~si n la ellt~rindek 1• "oıdıJ#O ~~~ 
veya vekaletname ve yahut vesaiki tusurrufiyelerini hamilen ~ıt.:ıetiO "il ~t 

11 ibrazla gereken tescil muam~Iesiıı · yunaş rrırıdıkhırı .takdirde mu~ irt6 L' "oı.ıfY. 
bu i$timH\k rnuameHltını kabul etl i klArİ ve j l füıhır şahiım ~eııd• 1";pılS~lt~lrJ 
rrfiş htıkrnilnde sayı'arak konllilerinP toin-ıt ve bilv<!kUle teblıgıl ~illl . 11&1 

ıP tlmla'< ~ed~lleri iht~rmu~eniu tebliğ·i· lurihinderı itibar.en. ~nbeş ~0ııert ılf. iri. Vt; kcndrlerme teblıgat ıfası rnilm kun olmayanlara aıt ıstımlAk 
1 
.fil~ 

tarihinden itibaren tı yin_.udileıı bir ayın s nundıı Ziraat H aıık lilrıdıt 
rutile .gayri menkullerine vaziyet edilec iği gibi rizalarıııa 00.kı[rn.ıl 

esinin ılacatı .. ve bed ·le itiraz edenlerin mahkerutye m 


