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11;'.r.frran her kelim•· 
slnd ~ uru~ lınır 

Ucr t p şin!lir . 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 

re~urlara el l e ... 

~~n ~":.m .ş kanu u! 

Gün aeoen sayuaP 
10 kuruş\ur 

Buyuk Mıllef Meclisinde 
J\rık. k a bu 1 e d i 1 idi 

lı Uta 13 A A -M'l . . . 
d ~ında M" l. . • '. let Meclısının bugünkü toplnn 
lıra~'a ui~~~~r ora vcrı~ecek eluiselik kumaş ve kon 

ııa~ı lasir nun~n yerlı nebati rnnhsullardun ve piri 
tı~ui ın ~ ve tusfıye etmek suretile y·ığ· istim l d 
ltı uosseselerden 1 • a e en 
,.,..?sına 8İt k ... nıuaıne c vergisinin aynen ııhn 
. "'Şlir •tnııu luyıhulurı muza kere ve kobu d"I li · ... reı-
ıtı· undun ba k 
ı ı~etlerıe deşvla bazı ~ınnmi rnenfaatlara lıudim ce
tıleriııin bu k~et deu~ır yolları ve diğer milcsseseJer 
\ır ~arafınd cınunn ıdlınlları hak~ınde bazı hatip 
•kıı· an dermeyan d"l 

1etk· ı larllfınd . e. ı e.n mutnlenlara ma1iyı3 
ıke tabi tu~~l Civ ... ap vd~rılmış ve bu cihetin ayrıcı V: acagı va ıııde bulunınustur. 

D·· arlı/'- Vergisi 
g.IJnden itibaren yürürlüğe 
ıren k 

anunun tatbikatına 
~~ hemen başlanıyor 

l'lt.ırıun t tb·k 
l\nk a ı atına yardım etmek .. e , aradan b· M . uz re 
\tv~~lki ü ~-r.. alıye ınüfeftişi geliyor 

ll!ı:thk Ve;gi~i Bukyuk Millet Mrclisinde kabul edilen 
• rek .. ,, anunu dün resm" 
ll11 YUrürli"g"re g· . t. ı gazete de intiş1r ,.,.. ÇQk .. . u mış tr. 

'IJ~s· . ' llluhını kırnu lı 
\'jı~ ıcın bütün v rr~~n 0lllP.)) tatbıkatına geçil· 

lılis' Yetiınizdc d k a ı ı ere tebliğat yapılmıştır. 
r.· Yorıı e ununun gf'rEog7i Y" ı k .. tı'Yi V· ar teşkil edil k . ~ upı nıa uzere ko-
:ı:·s!i~_11Uyetlerde Vul~~~i hr.k K'3nun gen'ğince bu ver 
' 'b°tt>llıde kuruı ı n, azaiard kaymakamların 

ed·ı acar olan ko · , ... 1 ~Utıd ı ecektir B nııs~_ou ar tarnfmdnn 
~~ en İtibaren h u ?ıaksatıa vılayctinıizde de bu 

... te b·'ll Uhirn k azırlıga başlunnıişhr. Yeni olan ıbu 
.... r ttıaıı·y cıııunun tatbikatına "ardım etnıek .. 
~, e nıüf tr · ·1 uzt--
~ ı" ~ ışı şehı inıize gelecektir. 

gara, tütün 
ve içki 

DG . 
il her · 
'l'lik cırısten bol 

tarda geldı 
b~~~~•ra t" . 
h s litı so~n ut un buhranı 

. ltları ·.ı "recektir. ln-
ı~ uttre . ı. lard . liınc cliln b l 

"!~ ~ •ek· 0 
t~· sı~ar ı, her cins. 

ışı· u, l .. t. 
~~· •r. Uu : .. u ün gel-
~ .. ~eCek \r gun piyasaya 
ıfıti ktir. 'ı' :ı buhran öule 
't~~:cıııdan ;nız, l lherkes 
~J~ Yaptnuk uzla ı.ılaruk 

tse b ı:ıevdasına 
~ i fır Ubrnuın t k 
~ı ~oster ... . e rar 

~t. il e~gına Şüphe 
1 <-l:.ı u •lıharln h l 
·~ı goaıuk . . n kı-
~i ~ içki v ıhtıyacından 

&ı ın~ e sığara aluın-
1nıd1r. 

Şelıri:ıiz piynsnsında 
~Ylın yagı fiatları :düşroo 
go b<'şlanııştır. G Ç'"n lıuf 
ht sabunluk yağların kilo
~u 160 kuruşa kadar satı
lırken dün 125 kuruşu 
~adnr düşmüştür. Yenıek
hk Yağlur 145 kuruŞn kn"' 
dar sutılınuktndır. 

Diğer taraftan buğday 
~~ akdarı fıatlnrı düşnı üş 
tur. 110 kurkşa kadnr sa 
tılau en iyi cins buğday 850 
ak~a~Hla 48 e kader düş
müştur. Fıntıur daha düş· 
llliğe meyyaldır.-

Ziraat Bankası Müdürü 
Alb uy önce ·a kertik 

v "f • ~zı ~sine çağrılmış •olan 
Zıraat u k "' uan isı Şehriıoiz 
şubesi MildUrü Ali Rizn 

er Lib ı ter
mi karar verdi? 

.Alman radyosunun dünkü neşriyatı bu ihtima

li kuvvetiendirecek mahiyettedir. 
Fransanın Almanlar tarafından işgali İsviçrede endişe doğurdu- si
vil halk ve memurlarla yüklü mihver gemileri Bingaziden ayrılıyorlar 

9 günde 300 mil ilerileyen İngilizler T obruk ve 

Bardiya kalelerile Halfaya geçidini ele geçirdiler 
Ankara 13 (Hadyo ga· 

z lesi) Hoınmelin Libya
m neresinde tutunaceğı-

ngi noktadu durarak 
.... 6 re karşı koyacıığı 
bilinnh . .ilekle l~ernber, sı
zan haberler Romrnolio 
bütün 1 ihyayı terk edece· 
ği merkezindedir. Bn S'.l· 

bah Berlin radyosunun 
neşriyatı da çok dikkata 
şnyandır. Alman Rnd~osu 
Libyanın Avrupa muvaze· 
nesirıde s·ya i bir Ö'lemi 
o1maklu beraber askeri ba 
kımdan ehemmiyetli olma 
dığıor, ancJk AvrupJoın 
bir iJeri lkarakolu mahi
yetinde bulunduğunu, snva 
şın neticesi üzerind~de 

müessiı· olwıyacağmı söy
lemiştir. Bu neşriyat dik· 

' kJıtla incelE:snırsr, Almanya 
nıu Lihyuyı terkııt karar 
verdiğine ve bu ~neşriyat· 
la Avrup::ıda efllArı umu· 
miyen!a haztrlanmıığa baş 
Jnndığına hükmetmek ~ge· 

'<ektir. Ro "ll 'lıdin \1ısırJa ı 
ve Tunustuu harekete ge 

çen iki büylik ordu urasına 
sıkışııp kaımakdaııs'l Lib
yayı terk l:ltmeğe karar 
vermiş o1ması mümkün 
dür. FikrimizÇ) Alman 
Ba~kuınandanlığı için ve
rilecek en uygun lknrardo 
budur Bu itibarla Tobruğu 
kaybeden Roın melin Bin
guziden faydalanmak için 
bu Jim anın çevresinde bir 
mukavemet hattı kurması 
muhtemeldir. 

tarhis edilerek şehrimize 
gelmiş ve vazifesiııe başlu 
nnştır. Ziraat Bankası mü 
dür veki'liğini yapmakta 
olun Aduıın şubvsi müdür 
muavini Abdnllrnlik yakın 
da şehrimizden &yrılı.ırak 
Adanaya ~idecEetir. Ali 
Hizaye hoş geldiler ve Ab· 
du lhali kn iyi:yolcul u klardi-
le riz. , 

Londra ı 3 A A- Yiik 
Jü mihver vapurlarmm Bin 
gazi limanından rayrılclığı 
haber veı-ilil or. Bu gemi· 
lerin askerden ziyac.le sivil 
memurları alıp götürdüğü 
sanılmaktadır. Böy'ece in 
gilizıer şehre gi:-ince bura 
smı boş bulacaklardır. Di 
ğer taraftan Almanların 
çöldoki malzeme ve iuşe 
debpolarını yakurak tab
rıp ettikl~ri görülmektedir. 

Kahire 13 i\.A.-Neş
redilen hususi bir tebliğe 
göre, Iogiıiz kuvvetlf ri bu 
sabah Tobruk ve Bardiya 
yı ıapteylemiş, Halfaya gr. 
çidinide t!le geçirerek Lm
rada 1000 esir almıştır. 
lnı suretle lniiliz kuvvetleri 
9 günde 30J miJ mesafe 
almış bulunmaktadır. 

Londra 13 A.A.-Ami
ral Darlan Tolozdaki Fran 
sız filosuna radyo ile bi· 
t.:ıp ederek şimal Af r;ka
ya gelmelerini veyahut 
hiç HlnıHzsa A 'nıuuların 
elinde uzaklaşmalarının is
temiştir. 

Berlin 13 A.A. - Jşgdl 
edilmemiş Fransız toprak
larının Alman t rafmdıın 
işgali tcmam:ıe hadise&iz 
gPçmiştir. Rtüo stra tcj~k 

mevkiler Almnnhmn elin· 
dedir. 

lluma 13 A.A. - Sı:ı
lahiyetH Italyan kuynaklıın 
Fransanın işgal meselesi 
t•lrafanda şu mütaleada bu 
lunmaktadır: 

Bu hareket Fransız 
topraklanm ele geçirmek 
m alcsadile değil, lngiliz 
ve Amerikulılara karşı koy 
mak :çin yapılmıştır. 

Berlin 13 A.A.- Al
man basını işgal ıaltında 
olrnıyan Fransanın işgali· 
nin, Fransız şimal Afrik11 
sümürgeleriae yapılan In
giliz Vi Amerikan suikas· 
dına kaı şı en kestirme bir 
cernptır. 

Beren 13 A.A.- lsviç 
re basın t Fransaoın tema· 
nı•le işgalinden sonra J 
sıvaşın Isviçre sınırlarına 
daha çok yaklaşmasından 
endişe etmektedi.r. Gaze
teler diyor ki: 

"Ru hadiseler Isvıçre· 
yi ciddi bir surett~ tehdit 
etmektedir. Cebelüttaıik 
ve Ceneveden geçen Isviç 
re iaşe yolu artık kapanmı 

, 
tır. B1 ı.ınla bsrabjr ısviç 
rede önemli miktarda yi• 

ylilc k stoku vardır. 

-Ellerinde şeker bulunanlara 
Vilfiyd Makamından; 

, 

10- -11-942 Salı u'<şomından İl .IJJren şek'3rin satiJ· 
mas1, nak!t>dilnıesi, emanet verilmı:-si menedi'miş ve 
12 ctkşamına kadar mevcudun beyunna~e ile idare 
amirlerine bildiı'ilmesi evvelce ilfüı edilmişti. 

Yurt içinde bazı kimselerin nezdinde ticaret mak-" 
sadile sak' anmış ş~keı Ierde bulunduğu haber alındığın 
dan bunlurm meydana çıkarılması için bu sabahtan 
itibaren verHen serbesti den sarfı na1ar edilmiş ve be
yanname verme müddeti 15, 11,942 pazar akşamma 
kadar uzatılmıştır. 

Ticaret oıaksadila dükkii.r. mağaza, ev ve saire 
yerlerde şeker bulundurmuş oJanların bu müddet ıçin
dc beyanmırul'lerini vermeleri ve bu müddetin sonun
da yapılacak aramalarda heyannamesiz şekeri bulu
nanlar hakkında Milli korunma kanununa tevfikaq 
takibat yapılacaA"ı ilin olunur. 



S11yra-2--

ayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 
yhaniyo icr::ı memurlu
uden: 
Açık arttırma ile para}tt 
vrilecck gııyri nıt-n lrn
lvf'.olduğu:l,3,9, 10, l 1,14, 
,23,29,34,ve 1,2,3, Muh-
r nurnoral ı 13 parçn nrn
. Gayrimenkulün bulun
ğu mevki, n uhall~si, so
ğı numarası: Heyhanİ)E\ 

n ayrançi şarkı ve kütü 
öyü. 

Takc.ir olunan kıymet: 
750 Tiirk lirasıdır. 
thrmanın ınpılacağı yer, 
n, sııat: Reybuniyo icra 
iresinde 26,11,942 günü 
at 15 de 
lşbu l!&yrirnenkulün 

ttırma şartnamesi 11, 11 
2 tarihinden itibaren İ

ci duta d!arak Reyha
ye icra dairesinin muay
n numarasında h rkcs n 
·rebilmesi için açıktır. 

oda yazılı olanlardan 
zla malO.mat almak isti
nler, i~bu şartnameye ve 
2,114-dosya ·numarasi
memuriyetimize wl\rncıı-
etme\idir. 
Arttırıoaya ittirilk için 

karda yaulı kıymetin 
7 ,5 nisbetinde pay veya 
il11 bir Bankanın tıwinut 
ektubu tevdi edilecektir 
24) 
-Ipott1k sahibi alacaklı· 
rle d·ğer alakadarların 
irtifak hakkı ijahipleri· 

gayri menkul üzerin
ki llaklarıaı hususile faiz 

masr&fa dair olan iddi
r-r:ni işbu ilan tuihinden 
bareu yirmi giln içinde 
rakı müsbitelerile birlik 
memuriyelimize bi'dir

eleri im.b eder. Aksi hul
haklari tapu sic 1' e sabit 
madık~u satış bedelinin 
ylaşrnı sn dan haric ka· 
lur. 

Gösterilen günde arttır
aya iştirak eaenler arttır
a şartnamesini okumu~ 

lüzumlu malO.mat al· 
l:J ve bunları tamafllen 
abul etmiş ad ve Hibar 
unor. 

Tttyin edilen zamanda 
yrimenkul üç defa bağ· 
ldıkd{ln sonra en çok art
rana ihale edilir. Ancak 
ttırma bedeli muhammen 
ıymeti yüzde yetmiş ooş:
i bulmaz vtt ya satış isti
r.in alacağına ri ebem o· 

n diğdr alacaklılar bulunup 
bedel bunların o gayri

enkul iJe temin edilmiş 
lacaklarının m(cmuundan 
ılaya çıkmak şartile, ~n 
k arltırana ihale edilir. 
yle bir bedel elcıe edil
eı.se ihale yapılmaz ve 

• A 

ilanen tebligat 
Antakya ;.sJiye hukuk ha
kimiiğinden 

Anbıkyanın Sarımahmut 1 
mahallesinbe Frıınsiz Cur 
oğlu Gaz,.l tarafından ay
nı IIJahaJlede lbrahim il-
yan Birim v Naum ha-
kim kızı C ~ uleybleri-
ne 20 altın :un talııtili 

hakkında aç1 11 davanın 

ilulmetgAhJar m61çhul bu
lunduğundan giyiplarmda 
yapılan muhakenıesi so
nundu: 20 alım liranın 980 
kuruş ve 2-11-93b tari-

hinde borç'ar{ kanunun Ha
tayda mer'i olduğu 1-5 
939 tarihine kadar % 9 ve 
bu tariihten dava tarihine 
kadar d t % 5 faiz mikta
rı dahi dahil olmak üzere 
bil bisap 262 lira 90 ku
ruş Türk evrakı nakdiye· 
sinin ve 1940 kuruş ması
rıfı muhak&me ve harcın 
du milddeaıileyhlerden tah
siline ve hükilm bulasası· 
nm gazete ile ilAner. teb
liğine 10,4,942 tarihinden 
itibaum kanuni müddet 
icinde kanun yollarına rnü
rııcaat olunmaJığı taktirde 
hükO.m iktisabi katiyet e 
decrği iUln olunur. 

Mengene sahiplerinin 
dik katına 

Zeytiuyeğı imalathane ve 
tasir hanelerinden % 12 
hasabile aimmakta olall 
muamele vergisinin ayr.en 
yağ olarak alınması hak
kında kanunda tadilftt ya 
pılm akta olduğu:ıdau men 
gene sahiplerm;n vergu 
olarak aynen alınacak ysğ 
lnn Aotakyuda saburıhane 
lerde ve maliyenin göste
receğı depolar• ko11maları 
lüzumu defterdarlıktan b:ı 
dildiriJmektedir. 

x ww 

Yt>ya verilen mühlet içinde 
p1rayi vermezse ihale ka
rarı fesbolunarak kendisin
den evvel en yüksek tek-
1" fte buluna11 kimse arzP.t
miş o!duğu bedelle almağa 
razi olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle art· 
tırmaya çıkarılıp en çok 
arthrana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve 
g •çen günler ;n % S de.ıJ 
hesap olunal fıiz ve di-
ğe-r zararlar rıca bükme 
hacat kalmal ızın memu
riyetimizce cıhcıden tahsil 
olunur. Madde (133) 
evsafı yokbrıda gfüıterilen 
26, 11,942 tarihinde Hey ha
niye icra mamurlu~ oda
sında işbu illa Vft göste rJ · 
len arttırma şartnamesi da· 
ir& inJe satılac!Jğı j' i\n O• 

lunur. 

YENtGON 

İlanen tebligat \ 
An~akya asliye hukuk ha- ı 
kimliği Hııbıy Defterdarlığındıuı 

Antakyadon hannaniyc Köyü Cinsi Adet 

vekili avukat Suni \ener Vukıflı l'ortnkal 34750 

.Metruk mahsul 

tarafından Antakyanın Uit· ı ,, Mundalin 1250 · 

sahlacak 

Muhammen blli1 
Lira Kuruş 
347 50 
12 50 

100 
1 

15 
: 60 

536 00 YekOn 

yııs köyünden B ıtro;; IS· z~ytu ıi; e hıristiyan portakallOOOO 
tınbulyaıı aleyhin~ Antak- ,, ,, l\iandalin 100 
ya asliye hukuk mihke- ı Yoğu~oluk-S~\riltm~ Porhıka11500 
mcsiae açtığt alacak dava- Hacıhabt>plı 1 ortakal 6000 

t ıoda: Y•ıkar?da muhamrReo h~öeli cıns ve köyleri yazı
la metruk hah~_.lerin 1942 yılı portakal, mandalina 
mahııulu 17 11 942 Salı günil saat IC'da açık arttır
ma surelile satılacaktır. Talipl~rin % 7 ,5 teminat 
ruakbuzil Deftfırdarlığa ıailraeaatları iJan olunur. 

l\lüddeaaleyb Butros Is-
tanbulyımın ikametgahı 
me~:hul olduğu anlaşılma- ' 
ımın mebni haKkm da ma
halli gazete ilo iHhıen teb
ligat icrasına kara& veril
miş olJuğundan H.lJ.K.N. 
142 ve 148 incı maddele
ri:ıe t€vfikan ve tarihi 
ililudan itib.uen bir ay i
ı,:inde cevapname gönder
mesi ve muhake mmin mu
aliak bulunduğu 8, 12,942 
sah günü saat 9,30 da 
mahkemeye gelmesi veya 
bir .vekil göndermesi da· 
vetiye makamına kain ol· 
mak iizere ilan o'unur. 
Kayıp nüftJs cüzdam 

i 1 a n 
Hatay Defterdarlığından : 

Köyil Cinsi AdHt 

Harbiye 
,, 

Yaktu 

" lsmailiye 

" 

Düver 

" 

Portaknl 6300 
Mandalin 2900 
Portakal 400 
Mandalin 200 
Portakl 203fJO 
Mandalin 2500 

Trabzon hur. 
mıst 

Portakal 28000 
\fandahn 4600 

5,9,13,14 

Kilo 

so 

Muh.Hedeli 
Lira K. 
63 
29 
4 
2 

203 
25 
5 

280 
46 Nüfus cüzdanımı kay

bettim yerine yenisini ala
eağımdan eskisinin hükmü 

657 YekOn 
Yukarıda muh11mmen bffdeıli cins ve köyleri yazılı 

metrUk bahçelerin 1942 ~ılı portakal; mandalin ve 
Alvan köyıinden trabzun hurması mabıulu 20;11,94ı cuma a-ünü sa&t 

Derviş oğlu Yahya 10 da nçık arttırma suretile satılacıktır. 

yoktur. 

Saylicalı Talip o'an'arm % 7,5 teminat makbuzile Defterdar 

M 1 k lığa muracatıarı ilan olunur. 10--14--16-18 
emura ıuaca KA . b. . ·ıA 

Hususi Muhaf>ebe Müdür· agır ına IOŞa 1 an· 
lü&lllntlen: . . İ 1 an I As. Posta 830 satmalrna 

Merkez ve kazalar ıçın Ko. BaşkanhY,andan 
muhtelif vazifelere memur lsk. DePiz Kore utanlığından 17-11-1942 salı gü· 
,.

8 
kAtip alınacaktır. 1-Arsusta bir katlı kAr- j nü sı1tt 16 da şartname 

Asli maşlar 10· 15 -20 lira gir bir hina inşa ettirile- ve mukaTele namesinin 

d 
cektır. esasları dıin,sinde ve lra· 

ır. 18 yaşını bitirmiş orta 60 nalı zarf usulı.le (100) ton 
ve Lise mezunları arasında 2-Keşif tutarı 39 lira r 

imtihan yapılacağından 94 kuruştnr. i)Hmuk kUsptsi satın ah-
3-lhale KÜDÜ 20,11,942 nacıktır. 

isteklilerin 21-11-942 cuma Beher kilosunun lıth-
rtesi sar.t 10 cts nüfUs cüz- cıımü saat 15. dir. 

4-llk teminat 45:J liradir. mıni fiatı" lS,.kuruştur. 
dam, mektep şehadetname- ilk teminatı,.l351"liradır. 

si ve ask~rlik durumuna da 5-KP.şif, şartname ve Iste'dilerin muayyen gün 
dair vesikıt ile Hatlly pilanları lskenderuo Dz.K. ve saatte teminat akçala-
Hususi Muhasebe Mühase dadır. istekliler her gün rile birlikte komisyona 
be müdürlüğüne başvur! .. gelip görebilirler. roUracaatları i'an olunur. 
ması 6 lhıle açık eksiltmeye 7_9,12,14 

Not: Gel ece kyıl mekt e- konmuştur· İ 1a0 
be devam edecekler kibul 7-Istekliferin belli tcUn 
dilmez. ve saaUe lekenderun Dz. Aylığı 100 lira muham-

K.na mUrac~atıan ilAn men bedelli Antakya Sü-ilan 
Hatay vekıflar Mildür

)üğünden. 

Süveydiye nahiyesine 
bağlı Mışrakiye ı{Öyilnde 
maliyeden denahnan Ceb 
ra Kazancıyao çiftliğindeki 
portakallar ile diğer yine 
naliyeden devralınan Miş· 

rakiye köyundeki porta
kallar ile z .. ytiniye .mahal 
lesinde l>arulhamire vak-
fı bahçelnindeki poptakal
ların 942 mali yılı maiısu 

olunur. veydiye arası otomobille 
posta nakliyatı on beş gün 
müddetle açık eksilt 'lleye 

7,10,14,19 
* . * * lsk.Deoiz Komutanhğmdan 

1- -Jskenderunda Pını.-r· 
başı mevkiinde bir kaU1 
kftrgir bir bina inşa ettiri
l~cektir. 

2--Keoif tutari 6020 lira 
89 kuruştur. 
3-Ihale günU 20,11,942 

cuma saat 16 dır .. 
4-llk teminat, 452 lira

dır. 

5-Keşif, şartname ve 

'1erilmişlir. 
Muvakkat teminat 90 

liradır. Talipler ticaret 
odasında kavıth ve okur 

" 
yazar olmalıdırlar. 

ihalesi Hatay iP.T.'f. 
.MüdilrlOtıünde 16, 11, 942 
p1zarteai gUnU saat 15 te 
yaptlacaktır. Şartnamesi 
mnai gUn ve aaattarında 
Müdürlük kaleminde görü
lebilir. 

5, 9, 14, 16, 

tış talebi düşer. 
-Gayrimooknl kendisine 
alı olunan klm~ derhal 

Neşriyat MUdürU 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaaıı Anb&k1a 

lu a\.ık arttırmayı! çıkarıl
mıştır İhalesi 16-11-942 
gününe rôSlayan pazartesi 
illnü Silveydiye halk partisi 1 

1 
binasıada icra f'dilecektir. 
lsteklilerin müracat1tları~ 
ili• olunur. 

pilanlar Iskenderun Dz. K. 
dadır. istekliler ihale gll· 
nUne kadar görebilirler. 
6-Ihala açık eksiltme 

suretiyle yapılacaktır. 
7 --isteklilerin belli ıun 

ve s11atta lskeodarun in. 
K.na mUracaatlarl illn 
olunur. 

7,10,14,19 
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