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Hatd.g elektrik 
idarelerinin 

Belediyelere devri hok-
I kırıdaki kun un Büyük Mile:/rf ec/isfode kabu(edildi 

h ~ en ~azife gören memurların her· 
angibir tahsil müessesesine asli taJe 

be Olarak devamına müsaade 
A. edilmiyecek 

lUk M~~lta 21 A.A.-Bü· sine asli t~lebe ola:ak de 
'•~ R et Meclisi tolana· vım edemıy~ceklerıne da 
d.eleri ~nımesindeY.i mıd· ir .. olan kanun layıhasmı 
lır, B lbakere eylemiş· muzakerc ve kabul .eyle· 
"& lale u arada Antakyl.l miştir. Bu kanuna göre 
l<itt ~nderun Elektrik LaleP yüksele tahsile de· 
dc'tt~et-.ıin Belediyelere vam edenlerin her sene ille • 
Ylb,11 •1 •ıt olan kanun la sınıflarını .muntezaman 
oı_ll le Vazife iÖrmckte zeçmek şarti)e mektebi 
dcQlle~eınur ve müstab· ikmallerine B.ensup bulun 
'-edikı •n. filen Vftıife gör dukları daire ve ~üesse· 
h.niibietı müddetçe her sele~ce müsaade edılecek· 

t' t•L ' ~ • 
~ tır. _ 

~lış müsabakası 
'l1-ı11 saat 15 te qapılacuk 

ıe ,l!•-ten T b. yenler atışın baş!ıya~ağı 
le:' bt't•fınd er ıyeıi~ böl- saata kadar müracaat et • 

GyUk an tertip edi mekte serbesttirler. 
:.ık ht-ın atış müsabaka- Atışları sryretmek isti 
b k14J. l&at 15 te Genç- yenler kışlaya duhuliye ve '''"'ri_ •tnda açık ataş sa k d ~... rerelc girece ler ir. 
~ Yapılacaktır. D •kk f 1 

~ &!i~e -~r~f~ndan yapl· - l f) • • 
~t Q • ..cıbınce atış Bölge Başkanlığından : 
~ate::' •ilanla olacak 23.4.941 çarşamba gü· 
tıı~k ~er ve 22 çap nü saat 15 İle 19 arasın· 
ti k 'tatlarında b· · T da Senç\ik kışlası saba • 
"' '~••arıı ırıncı ı· smda atış müsabakası ya· ~af ara madalya 

~~ .. 't Verilecektir. pılacağrndan herhangi bir 
le~ "1f ~· kazaya meydan verilmeme 
ftt ".ı.. c,•1 •hşları fan· 

' 
...._"ctt ıi için o gün o saatlerde ~aı.!."' c olup müka 

/\t:""ı <letildir. atış sahaH dahiline gir • 
c ı . ., " mek etrafanda bulunmak '"le.o . . • iıtirak d .. . 
btt .ı_ ~" L- d e e · · ve kışla duvarları uzerıne 
dir . y •'1\ sona e - u etı Çlkmak sureti katiyede ya. .. ..'t, "-,t tn"dd · ı 

r~ı~ .. k1nıı tnü~~~kte • sak edilmiştir. Sayın bal· 
• ~ atışa gi ak attan kımızın malumu olma le Ü· ltj • rıııe isti- 1 zere ilin ve tebliğ olunur. 
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Valimiz iskandaruna gitti 

Valimiz Şükrü Sökmen· 
ıücr teftişler le bulunmak 
üzere bu sabah lskend~ru 
na hareket eylemiştir. Ôğ 
leden sonra şehrimize dö
necektir. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

ıA/maıı zayıa
tı ço ağır 

VglnızKaçanik: boöazında 
223 tank ve 9500 ~Hl 

verdiler 
Bern 21 A.A.- lsviç· 

re gazetelerinin Balkanlar 
daki harp muhabirlerinin 
bildirdiğine göre, Alman 
ordusu Yunan ve lngiliz 
mukavemeti karşısında 
çok ağır zayıata uğramış· 

tır. Almanlar yalnız Kaça· 
ııik boğazı mubarebesinde 
223 tank kaybetmiş ve 
9500 ölü ile bir misli faı:· 

la yaralı vermişlerd!r. 
YENı MÜDAFAA HAT· 

TINA YERLEŞTJLER 
Kahire 21 A.A.- lo· 

giliz resmi tebliğine göre, 
Yunanistandaki lngiliz kuv 
vetleri sol cenahlarmda 
harbeden Yunan ordusu· 
nun hareketile uyaun ola 
rak yeni müdafaa mevzile 
rine şimdi ya"1aşmış bulu 
nuyorlar. Bu çekilmeyi 

.;elriçin Avustralyal ve Ye· 
nizelandalı kıtalarm düşma 
manı durdurma harel:eti 
par ıak bir surette yapıl· 
mış ve ağır zayıat verdi· 
ri!miştir. 

LARıTZA VE TURHALA 
TAHLıYE EDiLDi 
Kahire 22 A.A. Yu· 

lldnistandaki lngiliz ve Yu 
nan kuvvetleri halen La· 
ritza ve rurbalayı tahliye 
etmiş bulunuyorlar. Alman 
lar, bütün gayrete rağ~en 
hiçbir noktada cepheyı ya 
ramamışlardır. Yunan ve 
lngiliz kuvvetlerinin }'eni 
müdafaa hatlarma yerleş· 
mesi muntazaman devam 
etmektedir. Vaziyet bir iki 
güne ka<lar ciddiyetini mu 
hafaza edecektir. 

Atina 22 A.A.- lngi 
liz Lcarugahmın tebliği: 
Düşmanın mülemadiyf'n 
tava bombardımanına rağ 
nıen kıtalarımız geri çe· 
Lcılmeğ'e muntaZdman de· 
vam etmektedirler. Çok 
ilğır z:ıyiata uğrıyan düş 

man ihtiyatla ilerlemekte· 
dir. 

BiR GÜNDE 17 TAYYA 
RE DÜŞÜRÜLDÜ 
Atina 22 A.A.- Dün 

atina üzerinde büyük . bir 
hava muharebesi olmuş 
ve bu muharebede 16 düş 
man tayyasi düşürülmüş· 
t~r. Bu muharebede 7 
düşman tayyaresi kayıphr 
Bu rakam taarruzun başla· 
dığı gündenberi en buyük 
mildardır. 

Mehmetçik 
Göğü bir fecre sarar açhğımu: bayraklar, 
YurJu topraklara mıhlanmış adımlar 111klar · 

Çarpı; ecdadımızın nabzı ~a~~rla~~· .:. b~gün, 
Koşar üç kıt.da nal seslen hala ~urkun. 
Bir kağıt parçası üıtiinde bakarken .Hinde, 
On asır, Gaıneli ıMahmudu bulur kalbinde! 
Yeni rüyalua daldıkça bugün "ırkım için, 
Olurum, gölges1 dünyaya vuran bir Timuçin! 
Bendim aydıncık önünden ıuy• seccade salan, 

«Y akasm Rumilinin pençesi himmetle alan!» 
Bendim elbet ki bugün yadı ölümden de acı , 
Dalkılıçlarla kıhçtan geçirenler Mohacı ! 
Adı üstünd, benimdir o şehirler, köyleı·, 
Nice dağlar. tepeler, ismimi lıala söylerl 
Bf'ndim elbet şu Çanakkaleyi göğsile tutan, 
Kara topraklııra ~vladını vermiş uyuun! 
Giydi al kanlan bir zırh gibi yıll~rc•. etim! 

1 
. 

Boğdu son düşmanı yurdunda benun ıs~eletı~. 
Bastığım yer ıneıuımdır diyen elbet ~lmeı. 
Silinir, toprak olur bf'llki . . Müebbet ölmez! 
Bu çeıik ruhu giyen etle çelikten =madde, 
Bir aşılmaz granit kal'a çeker serhadde~ 
Yedi kat toprağın aıtile bizimdir bu daya:-, 
Can verirken bile, ecdadımızan rubu duyar! 
Kalbi Allaha dayanmış, dayanır dipçiğioe, 
Güvenir onyedi milyon gene Mehmetçiğine! 

/flı.ilıi Şef 
Pazti idare heyetimize 
imkah bir fotoöraflaranı 

hediye ettiler 
Büyük Milli Şefimiz 

lsmet lnönü Parti teşkili· 
tımıza tevzi edilmek üzere 
kendi ellerile imza buyur 
dukları fotoğraflarından bir 
tanesini Vilay~t idare he 
yetlerine hediye etmişler· 

dir. 
Partimizin değişmez 

Genel Başkanı Aziz Milli 
Şefin bu fotogr~f~al'ın~an 
bir t.ınesi de Vılayet ıda 
re heyetimize gelmiştir. 

Çok klymetli imzaları 
nı taşı)•an ve ölçülmez 
değeri ol~n bu fototraf 
yakında merasimle idare 
heyeti salonuna aaılacak-

tar. l N 
ANKARA lLE STA 
BUL ARASıNDA YE· 

Nl TRENLER 
Anknra 21 A.A.-Yol 

cularıo ço2'alması m~n.ase 
betil~ 22 nisandan ıtıba• 
ren Ankara ile lstanbul~ 
arasında bir yoıcu trem 
ilave edilmiştir. Ba tren 
lstanbuldırn saat 14,'lS te 

ve Ank<.radan da 17 de 
kalkacaktır. Bu benlerin 
yolcuları isterlerse Eıkiıe 
birden lzmire ve Ankara· 
dan Şarka geçebilecekfor 

dir. 

Resmi daı.-..er tatil 
Milli Hakimiyet ve Ço 

k bayr:aan münaaebetile cu ,. 
reımi daire ve mu~~ıe• 
ler uugün öğleden ıtıba • 

24 nisan sabahına ka r~n 

dar tatildir. 

Yusuf Ziya URTAÇ 

Hitler 
F ou Papenl kabtll etti 

Bern 21 A.A.--. Ga
zan Doluzan» gazeteainin 
BerJin muhabirinin bildir· 
diğine göre, Hitter Bal· 
kanlardllki askeri lıcarar· 
gahmda c•1marteiİ akıımı 
Almanyamn Ankara büyük 
Elçisi Fon Papeni kabul 
etmiştir. Sertinde yarı reı 
mi bir menbaden bildiri!· 
diğine göre, Bulgar Kralı 
Boris 19 Nisanda Hitl~ri 
umumi karargahır.da zi· 
yaret ederek kendisile 
görüşmüşti:r. 

SON DAKiKA 

Almanlar 
Hastan• gemiferlni bab

rıyorlar 

Atina 22 A.A.- Yu· 
nan tebliği: Kuvvetl~rimi 
zin yeni müdafaa hatbna 
çekilişi tamamile muvaffak . 
olmuıtur. 

Alman tay,-areleri bir 
Yurıarı h .. tane gemisini . 
bombalayarak batırmışlar 
dır. Ölüler ar asanda has· 
tabakıcı kadınlarla Hatta· 
lar vardır. 'Diğer iki Yu 
nan hastane gemisine de 
bombalar afilmıştir. Yara 
lanan hastalar vır dır. Bu 
gemilere mitralyöz ıtteıi a 
çı\mııtir. Her iki gemide 
de Kızılhiiç işareti aa• 
rabaten görülmekte idi. 



--------~ -

23 Nisan Çocuk Vt: ·Milli 
Hakimiyet bayramıııı kut

~· lama programı 
\ :Şehir Meclis 

Perşembeye toplanacak 
Nisan devresi içtimalıı· 

Tına başlanmış bulunan 
belediye meclisi, dün mu· 

Krtı.J Piger 
Atinadan Kudüse geldi 

Kudüs 21 A. A. -
Yugoslavya Kralı Piyer 
Atinadan lskenderiye yoli 
le Kudüse gelmiştir. Ya • 
nında Bıışvekil Simoviç 
ile muav!ni. Hariciye 11e 
saray Nazırları bulunmak 
tadır. Bindikleri tayyare 
Akdenizden geçerken düş 
man tayyart"lerinin ~hücu· 
muna uğramış ve Nazırlar 
dan biri Ölmüştür. Maçek 
Hırvatistanda kalmışlar. 

Milli Hakimiyetimizın 21 inci ylldönümiine rasth· ' _: 
yan 23 Nisan 1941 tarihi ayni zamanda Çocuk Bay· 
mı haftasmm birinci günüdür. Güzel Hatayın Anava 
tana ilhakının ikinci yılında iki bayramı bir araya 
toplayan 23 nisan 1941 günü ile müteakip günlere 
ait program, a~ağıda maddeler halinde tespit c roiştir. 

1 - 22 Nisıtn 1941 sulı günü öğleden •. -aren 
bütün resm'i ve hususi binalar bayraklarla donatılmış 
şehrin büyük caddelerine Milli Hakimiyet ve Çocuk 
mevzuunu canhındıran ve tebırü.ı ettiren dövizle-r a• 
sılmış ve tensiµ edilecek yerlere taklar kurulmuş bu
lunacaktır. 

2 - 23 Nisan 1941 sabahı saat 9 da lsmetp.-ışa 
okulunda çocuklarımızı te;nsil eden Bayan ve B"y 
çocukların tebrikleri kabul edilecekti:-. 

3 - O gün saat 10 da lsmetpaşa, Gazipaşa, Ha· 
tay, Ülkü, Ulvs, hniklal 23 Temrouz~ Fevzıçakmak 
Cümhuriyet, Y ~şilyurt okulları, spor klüpleri, ~snaf 
teşekkülleri başta bando ve her okulun önünd" izci 
takımları bulunduğu batde Lise meydanında krokide 
tespit edilen yerlerde mt"vki almış bulunacaktır. 

4 - Saat 10.30 da borunu ı ( Ti ) işarnti üzerine 
şeref direğine bayrak çekilece" ve bu esnada ban· 
donun iştirakile istiklal marşı söylenecekt;r. 

5 .,- MarşıJ müteakip Bay çocuk kürsüye gelerek 
büyük Türk milletinin hakimiyeti ele aldığı tarihin 
21 inci yıldönümü ve Cümburiyet idaresinin çocuğa 
verdiği kıymet ve ehemmiyeti tebarüz et'iren bir bi 
tabe irad edecektir. Bunu C. H. Patisi namına bir, 
Maarif ailesi namına diğdr bir zatın nutu~ ları takip 

edecektir. 
6 - Bundan sonrll ilk okulların sıra ile spor 

klüpleri ve esnaf teş~kküllerinin bayrağın önü:ıden 
geçm~si başlıyacaktır. Bu merasimden ıoorc. okullar 
ve diğer t~şekküller ayni sıra ile Belediye önüne 
gelecek, şehir namına burada bir hitabe irad edile• 
cek ve B lediye tarafından okullara şeker ve çiko· 
lata dağı. lacaktır. ,vterasim burada bitecek ve tale· 
be buradan ayrılarak okullarına gidecek ve oradan 
dağılacaklardır. 

7 - 23 Nisan 1941 günü saat 21 de Halkevind~ 
bir müsamere ve temsil verilecektir. " Davetiyeler 

ayrıca gönd erilecekt:r" 
8 - 23 Nisan 941 günü öğleden sonra talebeden 

bir grup şehitliğe gidecek, Hatay davasmda baya• 
tını feda eden şehitl~rimizin meıarlarıua çdenk 
koyacak ve 'bunu müteakip hastaneye giderek hasta· 
lari ziyaret edecektir. · 

9 - 25 Nisan 941 günü öğl~den evvel Bayan 
ve Bay çoç\•k Vilayet Makamın>, Garnizon komutan· 
lığım, C. H. Partisini, Belediyeyi, Halkevini ziyaret 
edecektir. 

10 - Bayramın birinci günü yapılaeak olan me· 
rasimin tatbik ve icratnMaarif ve Emııiyet idarelerince 
temin olunacaktır. 

11- lşbu program gündüzkü merasim için davetiye 
makammdallır. 

O gün saat 15 te sinema 
26.4.941 akşamı saat 21 de garJenparti 

[stanbul Şehir Tiyatrosu 
Temsillerine başladı ....:. Bu akşa~ 

ikizier piyesi temsil edilecek 
şam .. ikizler ,, i temıil 

lstanbul Belediyesi 
Sehir tiyatrosu çok zengin 
bir kadro ile ve iiç temsil 
vermek üzere dün şehri 
mize gelmiş ve Gündüz 
sinem sında temsiUerine ı 
başlamıştır. Dün akşam 

ı 

edecektir. Bu fırsa 
tı kaçırmamalaı mı sayın 
halkımıza tavsiye ederiz. 
• ' • • : ı: • 

LlBY ADEK1 VAZIYET 
Londra 21 A.A.-Lib· 

yadaki vaziyet, fazla mik· 
tarda tayyare kullanmak 
suretile iyileşmiştir. Al· 
manlar şimdi burada mü· 
dafaa va:iyetine aeçmiştir 

karrer saatle toplanmışsa· 
da ekseriyet bulunmadı· 
ğrndan müzakerata davam 
edilememiştir. Meclis ön 'i· 
müzdeki perşembe guım 
saat 15 te toplanarak hu· 
susi encümence tedk.ik edil 
miş olan 941 mali yılı büt 
çesine müzakere ve kabul 
edect:ktir. 

MÜSAMERE TC:HlR1 
23Nisan,Çocuk ve milli 

hakimiyet bayramı müna
sebati!e yarın akşam halk 
twi salonunda halkevi tem 
.siı kolu tarafından 1 verile· 
cek olan müsamere, İııtan· 
bul şehir tiyatrosunun şeh· 
rimizde bulunması mlina· 
ıebetile 24 Nisan perşcm· 
be günü akşamına t~cil 
edilmiştir. 

llalk tipi 
Ayakkabı imal edilecek 

Aoluıra - Ticaret Ve 
kili mümtaz Ukmenin 
halle tipi ayakkabı, ucuz 
çorap ve fanila imali hak 
kmda İstanbulda yaphğı 
tetkikat neticesinde bu 
mevzular üzerinde çalış
malara devam olunmakta· 
dır. 

Verilen malumata na· 
zaran yapıl \n tedkikler· 
den müspet netice alrndı· 
ğı takdirde Ticaret Veka 

Basraga 
Çıkarılan lngiliz ordusu 

Londra 2 l A. A. -. 
(.;azeteler, Basnya bir İn
giliz ordusunun gönderil 
mesi meselesile meşgul ol 
maktadırlar. T aymis diyor 
ki : 

" - Bu harekat gerek 
Londrada ve ger:.-k Anka 
rada memnuniyetle karşı· 
la nacaktır. İngiliz hükiime 
tinin lngiliz - Irak mua • 
hedesinin tam bir şekilde 
tatbikım temin elmek mak 
stt.dile yaptığı seri harek~t 
tatınin edici neticeler ver 
mişe benziyor. Irak bizim 
elimizde olunca Türkiye 
mihverin bir tecavüzüne 
uğradığı takdirde bu mem 
lelcetin mukavemetini tak 
viye edecektir. Türklere 
Basra körfezi ile Iraktan 
kolayca yardım etmek 
mümkündür. " 

Bulgarlar Makedonyayı 
işgal ediyorlar 

Soya 21 A.A.- Bul· 
gar i•rndarmaları Makedon 
yayı ve şarki Trulıcyayı_işga· 
le devam ,etmektedirler. 
Fakat bu jandarmaların esa 

leti tarafındar. İstanbul 
kunduracılarına he.- türlü 
kolaylıklar gösterilecek on 
lara lazım olan malzeme 
nin ithali temin olunacak 
va akrt-ditif yapmak sure· 
tiıe icab~-JE:n .rdım yapı 
lacaktır. 

Tetkikler re b ~r sı 
'nıf balkın )ileceği 
ayakkabıdan ~ L.ode 5 bin 
tan~ imal edilecek ve be 
heri 6,5 lira olacaktır. 

• 
lngilizler 

ı yişi teminde güclük çektik· 
leri bildiriliyor. Bulgarların 
önümüzdeki günler zarfm
daE1kice,Gümülcine,Dede 
Ağaç ve Dimitokayı işgal 
edecekleri haber verilmek 
tedir. 

i zm irden 4 milyon liralık 
mal alıyorlar Açık arttırma 

lstarıbuı:-lngilizler mem· 
leketimizden yeniden dört 
milyor. liralık mal satın 
alacaklardır . lngilizlerin 
satın alacağı mevad ara· 
nndı kuru yemişler, ydğ· 
lı tohumlar, yeni rekolte· 
den tütün ve susam da var
dır. Dört milyon liralık 
eşya, münhasmm lzıoirden 
satın alınacaktır. Bu mak· 
satla)ngiliz koorperasyon 

1 
şirketinin Türkiıe mümes· 
sili Krep, İzmjre gitmiştir. 
Yakmda tarafeyn arasında 
mütabakat hasıl olacağı 
ıöylf:'nmektedir. 

Halkta 
Bugünden itbaren 

ŞEYHiN OGLU sesli ve 
Türk musikiıi 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matbusaANTAKYA 

Anta':ya icra memurlu· 
ğundan 
İpotek olup panya çev· 

rilmesine kanr verilen 
Antakyanm Süveydiye na· 
\ıiyesine 1 .ağlı vftkıflar kö· 
yünde kain olup ehli vu· 
kof marif elıle 346 numara 
lıya 60 ve 371 numaralı· 
ya 100 türk evrakı nakdi· 
yesi kıymet takdir ~edilen 
gayri menkullerin tamamı 
açık arttırma ile 14-5-
941 per~embe günü saat 
9d Hl l lre kadar birinci 
arttırması dai• ede icra edi· 
·ıecektir. 

Arttırma •akdir adilen 
kiymetio 100 de yetmiş be 
şini bulduğu surette alıcı 

namıaa ihalesi y1pılacağı 
aksi takdirde son arthra• 
nın teahhüdü l ıaki kalmak 

şartile 10 gün uzatılarak 

Top/anlı 
Tehiri 

Belediye ~Reisliğind•11 : 
Antakya belediye il>e'. 

lisini ninn94 ld~vre' ılc;tiıı!' 
. . . 2· . l . oW' 
ıyesım ıncı c~ sesı , 
21-4-94-ı pazartesi·~. 
nü yapılan fQpf antıda e ~ 
seri yet ha, 1 olmad1!ı11d' r 
celsenin 24-4-941 pe 

b .. - 15 P. ıe şem e gunu saat ~ 

cil olunduğu ilan oln\Jr' 

ilan 
ıır 

Antakya icra aıertl , 

luğundan 1ı •o tek olup pJ( 
·1 . ıcır• raya çevn mesıne 1 

verilen ve ehli vukuf ıtJ 
riletile temamma(375g)1: 
evrakı nakdiyesi ka)'ııı ıl 
takdir edilen AntakY'~, 
üçüncü mrntakasında (3 ~ 
numaralı bir evin teıı>S/ 
açık arttırma ile. 12.,....... J 
941 pazartesi günü:saat9 ( 
11 re kadar birinci ardt~;( 

d . d . 'e ı 
ması aıre e ıcra , 
cektir. ·(e 

Arttıama takdir e~~ 
kıymatın 100 de75 irı1 

duğu surette alıcı ,,,ıııı 
ihalesi yApılacağı aksi •:b 
dirde son arltıranıo te tı 
hüdü bıtki l almak şıt' ' 
10 gün uzatılarak 2.3,......1 
9 u ct1ma ııünü ayııi sa•' 
ikinci arttırması yapılllı; 
tır. Jc 

·ıeır 
Satış pe~in para} I 

aattırmaya girmek ' 
yenler mukadder kiY~ 
lOüde 7 buçuk niıbe''· . ~ 

pey akçaları verıne~~~~ 
zımdır. Belediye rLJ ,ı~ 
ve tapu masrafı 1~; 
aittir. daha fazla ı:JJ')f 
almak isteyenler; 22.11' 
!J41 tarihinden • ntı ~ 
dairede açık butuod

09' 
cık şartnamemize ":ııı 
214 numarı.lı doS1 f 

.. l . b de'' mur.>Jcaat a ıca e ,ıı 

luma tı a!mıı olacalcl 
olnunr, ı 
... .-....w~.-.~6/} 
ikinci arttırması 'J ı 
941 pazartesı güo~ ~ti' 
saatte icra edil~ee ;ı 

Satış peşin par~11ef 
arttırmaya girnıelc 1 

' 
. ·ıere er ğayrı menkul O ~e 

k~der lcıymatın ~Ode 
dı buçuk rıisbetı.o Iİ~ıf. 
akçası vermeJer_' jfe I 
haklın tapu sicıll 1;' 
olmayın ipotekli ~/ı 
larla diğer alak' 1ıı 
ilan tarihinden d: 
yirmi gün zarf111 • ~ 
mize bildirmelef'

1 
f ıf 

mediği halde s•~~ıı 
nin paylaşmasın 

:kalırlar. isi" 
Dellaliye rUS11 

1 
pu masrafı ahl~.,ı~ 

1 Daha fazla [l)S /'f' 

' istiyenler 25-4 ., 
rihinden itibare~,/ 
açık bulundur"'9Al 
namemize ve "';11/ 
numaralı dosr• -;ıı 

r caatla icabedr.JJ 
almış olacaklat• 
olunur:-

D· 
darı 
11nd 
ieııç 
Nakı 
biri 
.c\10, 

lkiııc 
berıı 

Bi 
'ede 
bcrj 
lllııd 
t,taf 
ktın 
kcQd 
hafı, 
iôtd 
"erı;t 

s 
Şaın 

kakİ 
&i d 
Soıı 
>'a' ıı 
ta t 

Ofııı 

Si 
OJın 
lcrı 
lcre 
ler 
sevi 
hay 
tı b 
t11 

~it 
lllJ 

lekı 
Çık 

kab 
bi11• 
b; .. 
lllt 

iın 
le 
lGrJ 
}'-


