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·~;~~~~~~~~~~~~~~~~~S~A~Y~IS~l~2~K~U~R~U~Ş~T~U;R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
illi Şe .e Kuru/- H itler Kafkasya dağ- Akdeı izdeki 

f D J larında son savaş Qıı el . ıa l • Berlin Elçimi-
~ e o e er ln e Büyük bir savaş başladı İtalyanlara göre İn b • zi karargahın Londra 15 A.A.-\1os-

1 lr Çay Verdi• giliz fi osuııa ağır 
1 kovaa verilen haberlere 

f" da kabu effİ göre, Hus kuvvetlerHe Al· bir zarbe indirildi '-Ünıhu · · · K 1 Kadul esnasında Al man kuvvetleri şimal Kaf- Homa 14 A.A.- ltal-rreısırrıız uru tayın kas dağlarında büyük bir "an tebliği: "e · M k man Hariciye Nazı savaşa tııtuşmuşlardır. Al- J d 

b, nı er ez Heyefı'•ıe h b 1 R l' l'kl . . Halı Akdor.iz e 11 a-l d azlr U UnlJ rnall]ar, us ıır ı erını çe a 1 r a - virmeğe :uğraşmaktadırlar. ğuslos saba hı erkenden ~nı. Şarı ar terrıen n j eftiler yordu Bu durum karşısında Rus uç ıklaromız büyük bir dır ı L llara 14 A A Berlin 15 A.A.- Al· 
1 

••• 
1 

niz kafilc>sinin geçtiğini ~ · ı lar yeni mevzi ere çe11.ı - Lh lırk h· · ·- oaşarı ar dilerim men Devlet Heisi Hitler u- görmiişlür' 3 saf11 ı:rp uıl Ku it " ml!k zorunda kalmışlardır. •1t nı·· ru ayınm Ankara 15 A.A.- mumi.karargahın laTılrkiy- gemisile bir çok sayıda Unaseb t"l t l\ıt·ıı· Şef - Almanlar Hus mukaveme &aıo e 
1 

e op-
0

' 
1 ı . Cümhurreisi eni yeni büyükElçisi Saffet torpido ve krovazörler ta-nuodaki ı J ·· .. ç k tini kırmak idn ümitsiz llıllıa ocasın- noou an oıyadaki köşk- Ankaoı kubu! etmiştir. Bu ' rafından himaye edi'en bu "n ~•telori takip lerinde Türk ili) Kurulta- kabul esnasıoJa Alman Ha bir guyret sJrfetmekledir· kafleye İtalyan ve Alman 

•it illi Şet lnönü yı dele;;eleriııe lıir çay riciye Nazırı Fon Ribben- ler. hav& ve deniz teşekkülleri ,~ir\~,ıılunarak de- ;;.~mişlerdir. Çııyda Büyük tropta hazır lmluomakta Moskova 15 A. A.- hücum etmiş ve bu hücuın 
,,,. "1 

1 

let Mecli•i l\eisi, [Beş· idi. Bilyilk Elçi Hitlere i· Voroııejin her iki cenahın- Dalgalar halinle devam ey 'tıi ı tJ>ebr~kez Heyeti vUekkil,k vekiller, mebuslar timadnamesini vermiştir. da teşebbü&ü e lerindde t~- ]emiştir. 
~)d rı ederim Y se rUtbe'i subaylar lan Hus'ar buradaki e=nır 

~;' gördüğüm ~•zır .. ?ıılunmuştur. Milli Basın heyetimiz yolunu ele geçirerek Al- ltalyan kuvvetleri bu 
l<t Y•t, size daha . ~! bulun davetlilerle gö- Macarislandan ay- rnan münakalesiııi kesmiş· kar.leden bir krovazörlo '~lltıa'c borcunu ruşerek kendilerine •yrı !erdir. 3 ticaret gemisini ve bir 

& 
1

0tlir. Hepinize •yrı iltilaUarda bulunmuş rılırken Rus ordusundaki ıorpidoyu batırmış, Alınan 1 

M tardır. HuJapeşle 15 A.A.-- komiserler filoları ıla bir uçak g~ıoi-' )•il t M J • • THrk basın heyeti Macar si ve 4 ticaret vapuru ha-~ . . ~ ec ısı ~~:~1~;:e·~lin~y~:~r~:ı~ şat ~;:~o~~n~~:-.;;;- ~.~~1; ı ~~~~~:;dı~~~i~=~~:da~i~:: .. 
fr. ~,!eşrının~ ... birinci günü :rr;ı ı:r.f çeke•.ık Maearist~n- o•dusuııdaki ~iyusl. ~om·- 1 ticareı gemi'eri hasara uğ-
,,.~ a k .af da gördükleri yükse'< mısa serlerin sablhıy~tlerım azalt ramıs 32 düşman uçağı ~l·ı~·ınn~a .. Uzere tatil yapfı fırperverlik ve samimi hüs lığı bildirilmektedir. Bu düşürülmUştur. 
~ • dun~ t 1 d nü kabulden dolayı feşek- komiserler askeıi işlere Yupılan !Ju taar 

11111: 1 k u op anlıs:n a önemli ve klir'erini bi'dirmişlerdir. karışmıyacak ve uyni rüt· ruzlar neticesinde kafile 
e arıun lilyıhaları müzaker!! ve Jludapeşte 15A.A.- hedeki subaylnrııı bir dere geri dfiıııııek zorunla kal ~~. 14 kabul edildi Macar gazetuleri Türk ga· ce afaj(>Sı muamele ~öre· rnıştır 

.:1'tQk ~ A.A.- çin ikinciteşrinin biriori zetecileriı in Macaristanı ceklerdir. 
t0p'8( illet Meclisi günü toplanmak üzere yaz ziyareti nıünasebetilc çok 

'çajllıa nrnıı ve celse tatiline karar verilmiştir. hararetli yazılar yazmakta 
e \1 ı. açık bulunan Türkiye ile Macarist.m ara-

~k•Ui~iott hıtao- Emniyette sında dostluk ve kardeşlik. ·~hı !";uman "Me· ten behs~tmektedirler. Ga-
<Ja· nun tayin e- Yeni nakil ve tayinler zeteler Kemal Atatürk\in ~ .. t~. olı.ıı Hi'-'ll&l"'- .lskenderunda Erıın1'yet h 

ı.. - -çq ,,.._. yar ttığı bu mu leŞt'm eser 
111tt .. r ... tl·ereai okun- iloıırı Hamit Ozan emni- d 

1 
fJ' ı 

• " d karşısın a as an şere ı o un •·,"·t 1 Ulkıştill' :Ve Yet mü ürlüğü birince şu· 
'J" t L.. "dU l'"V Macarların daima lmyron l•t cnıennileril'3 ue mu r uguue. birinci 

:. ır. Üundan 800_ şuhf':l\1Udürü llü~eyin Alı- lık duyduk lor mı bugünkü 
k:ijnYe geçilere~ doğan üçürıcii şube mu- Devlet Heisi lnönfüıün llS-

ıct•· .. u~ 14yıhaları- di~~·~.ğUn2, üçüncli şube keri ve siya8i nıeziyetleri 
b '"resın h- • mudurU Kemal Gönen de c:ınhsında topiıyan büyük 'oll :.r e uaşlan- 'k' · •·~ vu 

.. ad ı mcı şu~ müdm·lüğUne d4hi olduğunu bildirmekte 
dol a lllUcbir uakil ve tayin edilmiıılcr-
bu ayısile tahsili- dir. Y ve Türkiyeye başarılar di 

~.11!'!~•Y•n borç. VilAyetiıııiz polis me- 1emektedirler. 1 
~'1.;;;ı••t Müdafaa nıurlarından Mustafu Sa- Bir T Ü~ k Basın 

'8 "d~~İfikhk- buncu Urfaya, ~ü~rü Sa-
• ana, lsk~nderun ~uncu Zooguldoğa, Mehmet Hey eti 
ı~ Oevıet Demir faşyUrek Karıa, Arif Al-
~nc kan Rizeye ve Rüstem lngiliz hükumetinin 

lekni•· e ~tle~il- Şenay Elazgv a oakledı'l· 
.. v15retam davetı· u" zerine Lond ı._ tçılrn mişlerdir. 

"'""n 1&ına dair El 'tt· 
l>. ... ıa h . azığdan Zıya Mutlu, raya gı ı ~\lnl yı alarate Rızeden Şükrü ~-ygan,Kar• 
U arın rnUı.ake- 1 , ..ıa Ankara - lngilt"r<• 
~~k kabul edit- ' tau C~maı Dönme1, Urfadanı hüktlmetinin daveti üzeri-

da11 800 Mehmet Uztozcu ve Zon- ne, bir Türk matbuat h
1 

-hatıLP .~8. mit· 1 gu daktan Alı' Akbulut v·ı- l ·ı · 
&q " yetinin ugı tereye Lgitm~f'iı Jeıneı -.1 baırle e· llyetiruiz emniyet müdür- karar uQmıştır. Heyet şu '"lla.a.. •\le u un- lU"'u" .., 

·~ .... a emrink verilmitler· Z!ıvattan müleşekki'dir. •ernıek •· d' ı 
ır. Hüseyin Cahil, Zekcriyb 

- -

i ngilizlere göre 
Alm ınların rak:ım 
ları mübalagalı 
Londnı 15 A. A. -

Akdt>nizdeı1 Malta kule
sine yiyecek ve malzeme 
götlirmelıte ol ın bir lngi-
iz gemi kafılesi mu ızz mı 
miktaıda diiş nan kuvvete 
rinin tecevüzünc• uğramusı 
na r~ ğmen n ül iın bir kıtımı 
ad.ıya varmıştır. Bu savuş 
ta deniz u tılarımızdan biri 
bir düşman krov zörüuü 
lorp'llemiş, bir A'man de
niz~ltısı b.ıtırı'mıştır. Bu fu 
vnş lıakkrnda raporlar 
b0klenınektedir. Düşmanın 
bu uvaşta bntırdığınt id· 
dia ettiği g~ıni adetleri· 
niu r~kaml:. ı m~ıba 1 ·ğ41fi. 

dıı·. 

~, l~•, Ah".'ll ;t .:.wio, Abıd 
Jio Daver, Ahm~t Şükrii. 

Heyet Mısır yoli e ln
gi tereye gidecektir. Oru
c.lan Amerikaya da gitm€
si mubtemelair. 

Deniz savaşı devam 
. ediyor 

Ber'in 14 A. A.- Bııtı 
A kdenizde yakalanan bü· 
yiik İngiliz deniz kafilt>~ • 
nin büyük bir kısuu yo~ 
edilmistir. D vam etmekte 
olnn bu sıvaş n netic•st 
hususi bir t ·bliğ e bi diril 
coeklır. 

Roma 14 \A.- Batı 
Akdı>oizddki lng liı. d aiz 
kufı esini11 g ·riye ku'an 
kısmını ta.ırruz devam et 
mektedir. Dah'l bir ~·ok 

muv ıffukiy ·tler e!de edil· 
miş, üç nak iyd gemisi da· 
ha bat.rılmışhr. 

Alman deniz uçaktan 
İngilizlerin modern Man
çest~r kravezörünü batarm 
lardır. Kurtalı'an müret 
uJt ı 1 bir kıs~ı deni 
üslerimil'e tuıscııhanelere 
gö'ld~rilmiş erdir. Bir k ... 
8im lrıgi iz mürettebatı da 
Tunus kıyılnrmu çıkmışlar 
dır. 
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Halk Türkü\eri 
Bu yıl 415 parça pla

ğa alındı 

Ankara 14 A. A.- Ma 
arif vekil iği tar afınc!an 
memleket içinde halk tür 
külerini derleme1< ve pla
ğa aldırmak için teşkil edil 
miş ot:ın heyet bu yıl bir 
buçuk ay süren bir gez"
den sonra 415 p1rç1 or:
jmal ha' k türküsün~ plağ l 
almsğu muvaffak olmuştur. 
Öğümüzdeki kış esnasında
Hal aya yapılacak birse~ a
halla oradaki halk türkü
leri prnğa alınacaktır. 

Belçikadaki yehudi 

'er irc başına gelenler 
Berlin 14 A.A.- Belçi 

kada bulunırn 43 bin ye 
imdiden 38 bini tevkif 
edilmiştir. Buniar Hükü-
met emrindeki fabrika'· 
lorda çalışacakıardır. 
Zırhımın bathğmı İn 

gH izler teyit ediyor 
Londra 14 A.A.-Ami

rallık dairesinin tebliğ etti
ğ;ne göre, Mançester kro
vezörü Akdenizde düşman 
tarafından batırılmıştır. 

Sahllk bahçe 
Harabarasında asfalt 

cadde üzerinde bir bHhı_:e 
ve içinde iki ev satılmfk· 
tadır. ~uphi Bedir veya 
\'."usııf Gar:be müracaat 

Nohut satılacak 

ilane tebliğ \ 
Ku ıkh»n. As. H. l IA- \ 

kimliğ i nden: , 
Kırıkhaıuıı cümhnriyet l 

mahallesinde oturan Ah· 
met oğlu Mmtttfa çnvnş 

Moralı vtklli dava vekille 
rindeıı Ali llker tarafındcın 
Knkhanıu Kurtuluş mfl, 
1ıullesinde mukim iken ha 
len ikametgahı m~hul 
bulunan Mustafa kız1 Fe
lıime ce nı.ıp aleyhine Kırık 
handa kain 629 parsel 
numaralı bir parÇa arsa
nın tt•scili için açılan da 
vanan yürüyen duruşruasın 

da: 
Müddeialeyhin ·ikame~· 

g<ıhmın meçhuliyeline bi · 
naen kendisine Antakyada 
münteşir Y 61Digün ·gazetesi 
vasıtasile ilanen davetiye 
teb:iğ edildiği halde malı 
kt-meye gelmediğiuden ken 
disine ilant>n gıytip kararı 
nın tebliğine karar veı-ildi 
ğind~n duru~ma günü olan 
29 eyla.l 942 sah gi\nü 
mahkemeye gelmtdiği tak 

dirde duruşmanın gıyaben 
iı.mı edileceği tt.ıbliğ olunur 
K~yıp iplik vesikası 

İktisat Müdürlüğünden 
aldığım iplik vesikr s•m 
kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisi11in hükmü 
yokl'.lr 

Şen köyden 
Fe hime Aktt>pe 

ihtikar ilanı 
Muhammen kiymeti 

683, lira 40 kuruş miktarı 
3417 Beher ki'o3u 20 ne

vi nohut 
Yakarıda yazılı e'de 

m~cut nohut 25 8 1942 
hıiihinde defterdarlıkta 
o~ık arrtırma ile satılacak 

\\arar 
EsaH : 942-332 
Karar: 607 
Turih : 30-6-942 
Hakim : Sud1k taşkın 

1328 
Katip : Ahmet Güven 
lcahı düşünüldü: Müb 

rez tapu sicilinde yazıldığı 
gibi 27 şubat 935 tarihin 
den 3 sene sonrası tediye 
si meşrut olup tediye edil 
miyen mUdder.leyh zimme
tindeki miibekkainiu 40 

\ 

liirk altın lirasının mefaiz 
tahsili hakkında 8-11-941 
tarihli arzuhaUe Antakya· 
nın armutlu köyünden meh 
met oğlu kftmil Vekili An 
takya avukat\arındtm Şuni 
Yener tarafından ayn\ köy 
den hacı kivyork oğlu lbra
him ve karısı makruhi aleyh 
\erine yapılan dava frıeri· 
ne rnüddP,aaleyhlerin Sur\ 
yeye gittikleri ve 
ikametgAhlan da meç 
hul bulundu~u beyani\a 
davet k9.ğıdınm posta ida 
resinden bilA tebliğ edilme 
sinde naşi A ntakyada çıkan 
Yenigün ~azetesinin 9-2-942 
tarih ve3J0aıımarah nüslıa 
sile ilanen davetname teb· 
liğ edilen müddeal~ylerin 
g !l n di lc1eri cwJpname da 
hi yo'.lamadık\arıcihetle itti 
baz olunan gıyap kpnırı 
cıyni gazetenin 6-3-942 tıırih 
ve 3023 numaralı nüshala
ri\e ilanen tebliğ edilmiş o 
lup yine gelmedikleri ve 
itirazname yo~lamadıkları 
aolaşıldığmda giyapleJmda 
davacı \•ekilinin yüzi ne kar 
şı açık y::ıp1lan roürafaada 
MüJdeabih alacak müddeia 
leyhleriıı zimmetinde oldu 

itu \poleki gösteren dosya
daki tapu sicil kaydile sa
bit olmuştur. Akdin tarih\ 
ne nazaran 4263 numaralı 
kanunla kabul edilen Türk 
altın liras1nın 925 ırnruş 

1 
sc•~ 

Yiyecek ve yakacak a ırı 1,,,, 

Antakya 5 sayılı ]. er okul Alayı 5'1~
8 

komisyonundan ·0 
Cinsi Miklurı Tutarı Teminat lhtt)ell' , 

Miktarı . t_;uon "ıı 
Kilo Liru Lira K. Tarihi ıs~t' 

Koyun eli 45000 54000 4050 00 24-8·42Pıı ;ı 1 

Sığı~· Eti 450'.JO 22500 1637 50 ., 5alı 
Bulgur 45000 9900 772 50 z5-S·42 , ,, 
Kuru Fusu\:450::10 12600 945 00 " ,, b'ıt 
i'Jolı ut 45000 8550 641 25 '' 3rf'fl1 
Mercimek 45000 9450 708 75 26-8-4zÇ ti 

Pirinç 108000 41040 3078 00 " ,, 
Sade yağı 36000 81003 6075 00 " .. 
Beya zpey. 5000 5750 341 25 '' 
YemE klik pişirmek erı1~ 
için odun 596800 9792 734 40 21-s-42l'eŞ fi 
Saman 108000 5400 4 J5 OJ " ,, 
Sabun 8640 t-998,40 524 88 '' i~İ ~ ı\ 
1-Yukarıdu cins ve miktan 'yaztlı olı:ıll ~7_,....94 ,P 
erzakıu kapılı zarfla ihale günli olun 22 ııd' ~ 
şamba günü talip çıkmadığından hiZll~ar~esi 1e 'v,· 
gün ve saallardu kapalı zarf usu 1 ü ıle ıhll ııJ 
alay karargahında yapılacaktır. ffliıt't 

2- Tahmin tutarları ve muvakkat ,te t1ıır• 
tarları ile eksiltmeı in gün ve .~

3

ı;0ıııi 
rıuda gösteri\miştir. Şartnameler }ıergun t 
görülebilir. bir 9"'./ 

3-lstı ·kliler ihale gün ve saatıodtı.11 ııs fff' ·9'10 
veline kadar tek\i[ mektuplarını ko{l]l J 

iliilir ~ 1-11-ıs-20 ·rıf~ 
Sahlık kıtap 

lskı>nderun Gümrük Baş· 
müdürlüğünden: 

lskenderun Gümrükle
ri başmüdürlüğünde mev
cut 653 c".lt Almanca mul -
telif kihıpla 15 adet muh 
telif kilise tarihi ve albü· 
mü n~ notları, 28 ağus· 
tos 942 ıfüma güııü c.çık 
arttırma ile Başmi dürlük 
binasında satılacaktır. 

zahat iste~ enlerin le
kenderun ithalat Giimrll
ğüne münıcaalları. 

6,15,18 

Muhabereci a-
alı nacak 

şos~, 1 rıı~· 
Hatay _Naf• 

~ünden: MrııO 'AJ 
ı-lske~so-~)'"j 

yoluouD (~ 11,,sıoel' ~ 
larnetreıerı 111ıd i{JS 
san kı.ıltıO rf 

lı ı3 Alt 
şası kaP3 1'W 
mü oakusaYılwııe 

2- J·~kSI g:tll ' 
942 ~1' 

a<Tustı>s- AIJtl JI 
" de ~ ıı" saat t 1 , d,sı 
MüdürHiğ U. o ooJ6 

'l koıJJtSY 
şekkl 
lacaktır· ıet ı 

3- ıstdY~or~ 
jle " fi" 

şartaa{l]~"eyi ~ 
rakı keŞ J »w 
d ti rl uğ i od~ jşill (,9 

4- 13• )ıtll 
tır. 

lsteklilerin temiııı:.t 
rrınkbuzhtrile b"rllkte · ko
misyona müral'aatları . 

lJellaliye, ilan ve sair 
masrafları müşteriye ait

Milli Korunma kanunu 
na muhalif harekettrn ına ·ı 
nun Halayın Sakka ma
hallesinden Bekir oğlu hav
vadıın doğma 48 yaşında 
Zahireci B~k:r Doğanlar 
bakkmda H tay Asliye Ce .. 
za mahkemesinde yapılan 
açık duruşma sonunda: 

üzerinen bilhisap 370 
lira evrakınakdiyesinin ınüd 
deialeyhlerden alınarak da 
vaC1ya veri\mes\ne zikrolu 
nan s;ci\ şerhine müstenit 
beyi bi\vefa göstererı akit-
rıa nede taraflarca faiz şar 

Hatay P.T.T. Müdurlü 

ğünden: 
1-.Mubabereci yetiş-

tirmek üz .. re 341 doğum 
lulardan mü8abaka ile 
st:ıjyer alınacaktır. 

2- - Müaabakaya gire-

d r 74223 e ı 11 
tur. rJo\''"~ 

S~ Jıf· jO 
1 

4964 lı r,s, liPıet ,eı 
6- ııı ··ıı e';, 

n az 3 gıı tı ~ "" 
e ·oş~' P'.J tir. 

15, 18,21,24 

ilan 
Hatay Vakıflar ~tüdürlü-

tı kabul edilmediğinden ceklel'in orta mektep me• 
zunu ve yaş kaydı hariç 
memurin kauunundaki şut 
\arı haiz bulunmaları lazım 

benzer./ e\1rllııvıı'1". 
n.a d3b\.liııte ,,.,ı 
rı 1 fflor'.'~ 
kan11rıa eı-ıır., 

~ünden: 
şeli Kırıkhamn Kurtulş ma 

hallesinde 117 parsel nu 

Maznun Bekirin ~fü;i 
Korunmci kanunun 59--3 
cü maddesi e t t:vfıkan h 'Ş 
lira ağtr pıra cezasile mah 
küıni~ etine ve y~.dt gün 
müddetle dükkll.nının k a
patılmasına ve bu müddı::t 
zarfında ticarntten men'ine 
ve dükkanda elde edilen 
ve yedi emine teslim edi
len üç bin dörtyüz on ye
di kilo nohudun ,müsade
resine -ve hüküm :hülaş.a· 
sının gazete ile neşrine d:ı 
ir lH-5-942 giin ye 643 .. 238 
sayı ile verilen karar kati 

leşmiştir. 

fai1 talebinin reddine 740 
kuruş iH\m harcının müd· 
d~aa\evhl~re aidiyetine da
vacı vekili için tarifede 
muayyen birine\ sınıf Ve 
kalet ücreti olan 24 lira 

dır. 
3- Mii&l4bakad::ı mu 

vaffak olanlara ilk defa 
kırkar lira ücret ve fevka 
la de ~anı da ~:erilir. Ta\i· 

a\actılJı;/J1 9a1~~;Jd 
nıo 24 it'. lı' 

.:ı •1 ı ol arıı IJl~ te 
"rı teklif bitli~,s 
buıııarl" .;e1'A,sA j 

urnrada na tamam binamn 
iiç senelik icarı açık arttır 
mtyB ç1karıhnıştır. İhalesi 
20,8, 942 gününe raslayan 
perşembe ~ünü saat 15 de 
Kmkhan belediye d~iresin 
de icra olunaeağından is
teklilerin müracaatları ilan 
~lunur. 

10,13,17 

Gündüzde 
2 film biı·den Erkekler ne

' }i sever ve Mahikanlarm 
sonu 2 inci klSlm; 

Bir katip almacak 
Erkek lisesi için 15 ı :

ra asli maaşlı bir kAtip 
,a1ımıcaktır. AskerJiği ııi 
bitirmiş., orta okul mezu ı 
!arı kabul edjlir. lstekli 
lerin lise mU~ürlüğüne ro (i 

racaat'arı 

. kuruş'a davacı tarafından 
sarfo\unan kaydiye, tebli~ 
ğiye, daveti)le, tezkere har· 
cı, damga ve posta pulları 
b~deli ve v;azAe ilan ücre 
ti olan· l 798 kuruşun da 
mUddeaalcyhlerd~r. J:>lrnarak 1 
dav acıya verilmesine ve 
lıUküm hüli\sasının m( zkO.r 
gazete ile müddeial:yhlere 
ilanen tebliğin~ temyizi 
kabil olmak üzere karar 
verilerek açıkçc okunup 
hazır olan davacı vekiline 
anl11tıldı 

matına göre muvaffak ol
duktan sonra 15 lira asli 
maaşla memurluğa geçiri 
Hğler. 

4 - Müsabaka 2 eylül 
942 ç.ırşamba günü yapı~ 

lacaktır .Girmek isliyenlerin 
1- 9-942 salı günü ak
şamına kadar müdürlüğii
müze müracaathırı 

5-15-25 

rnektııP ret "' l'ı 
ve 'fica gUO~,dJ 
nı ib~l~0fllil1~ı 
r,3dal bılı 

roaı. ~it··:J 
ne ıı1t~t ~~ 
verece ıet 0ı.• 
gecikcile ,,ı 

. .,;ı ~ 
Neşt•ı (f;.I 
sen tO ~-

c ı·i-1'· 


