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Cuma 
Abone şartları ı 

Dahllde ydlıöı 5 lira 
Yabancı memleketlera-

8 llr• 
ııanl•rm her kellma

elndan S.kuruf •lınır. 
Ocrat Deflndir . 

Gana aıoan sayılar 
10 ku uttur .Al.•""" SAYISI 2 KURUŞTUR 

~·~ili Şefimizin Cümhuriget B;;y~amım-ıZ;iı 
ıırk Milletine 18 inci yıldö11ümü 

~ it İl abesi Coşkun tezahürat ve içteh gelen bir 
'ylill" 1 k l d 

rt) h 1 Şef diyor ki : "Çok sevinç e ut an ı 
q SU 1 l Cümhuriyet Bayramımı· nün manasını ifadelendi • 1 

İd~rc:ı.(• a(malıyız Herşeyde zın 18 inci yıldönümü ren remizlerle süslenmiş 
" .\; I h yurdun her tarafında oldu bulunuyordu. Sabahın er 

h~r .arcamallyız - Bugün ğu gibi şehrimizde decoş ken saatlerim.le bütün 
~a d kun tezahürat ve i<;ten ge Ankara halkı ipodroma 

illan an ziyade çalış len bir sevinçle kutlanmış giden yollan dolduımuş 

1 
tır. bulunuyordu. Bütün Gen<,; 

t\rıı.- m a ıyız,, Daha sabahın erken lik Çankayadan Bilyük 
,. ~ra "9 saatlerinden binlerce halk Millet Meclisine kadar o • 
ıılh· ~ AA -at '"1Z, Cu .. - Mil· şartı bugün bir yangının geçiş resminin yapılacağı lan yolu doldurmuştu. 

11"" 1llönu 11C1 !~rıroisi Is- .·Lise meydanının yollarını Milli ~f bu gençliğin i"tt•n '·11nı h ortasıı•da bulunduğumu· ':("' ~ ı.ırıı~ 1nlll ıa unı uriyet zu unutmamaktır. doldurmuş bulunuyordu. tezahüratı ortasında Ata 
11 tuu nci yıld" G · · · Ak ed • k ı rıaseı . o Çok mahsul almalıyız. eçiş resmme ıştıra e türkün muvak at kabirle 

tfk. l Poc.lrorn ->etııe Anka ·· H d cek askeri ve sivil bütün rini z·ıyaret etmı·ş ve aziz 
ıı t 'A4Und erşey e idareli harcama 
l!t\i ~Olİni a a Yapılan , lıyız. Her okulda, her iş- birlik ve teşekküller saat ruhunu taziz eylemişler -
tı~ı_ llUlku . ~n Şu kıy- . d 8,3) da sahada yerlerini dir. Milli Şef Etno!!rafya 
~ı.q,rdı ll"cıd ıı... yerın e, her tarlada her d ~ ~ oıı·, .. t, ·uuyur· d . d almış bulunuyorlar ı. ::Sa müzesine giderken kendi 

t,)ı v zaman an zıya e çalışma 'l lll-'n · lı S b l k l at 9 da Vali yanında en lerini kapıda Büyük .Millet 
"- ~.,ela ı yız . a ıı· ı ve a ıraman ıı1ıı urlu Ş arını ı büyük askeri Komutan ve Meclisi Reisi Abdülhalik 
~eıı~· dUnyu b h milletler ancuk bu ı:myede Parti idare Heyeti Başkanı Henda, Başvelcil Doktor 

\ 11
1 

~ ,,.:arsıntııa~ 1:1~1-• dir ki bu devrin hakkın· olciuğu halde sahaya gele- Refik Saydam, Genel Kur 
L 3il Ruı b.. . ıçın dan gelebilir. k ıı · "ll\-r YU•- ,

1 

uz Lır mı·ı rek birlik ve teşek ü erı may BaQkanı MareQal Fev 
" • ıı. Büyük Türk Milleti " " &1ı:ı \> ttı ~lltl Urk milleti teftiş etmiş ve Bayramla· zi Çakmak, ekiller, C. il. 

0!ah ~ ha.rır.,~Yor. ınsanlı- C" h · . . rını kutladıktan .sonra tri P. idare Heyeti azaları kar 
•1 v "i'l,I um urıyetımız yüksek t!\'f&tı lilah~lll Şen ~ bündeki yerlerini almış • şılamışlardır. 
ar.~~ Yuvası vatan yolunda hayatını e 

,.,, .. b1tılrı ı kahranıan · . .
1 

• . lardır. Bunu müteakip Büyük ~lillet Meclisi· 
'4,. " ıtırgemıyen ı er ı msan ce· tct(je,._ ~seı· 0ınuı\arıııda · t" . 'd 'd' C bando tarafından "8lınan ne girerlerke11 kc.1Jilerini 

l'tıı "''4tı L ıyor ' mıye ının ı aresı ır. üm . t'kl~ l ., f d·re bir muhafız ktta selamla-
n~k . uutu :. ı\lilli i- huriyetimiz taliini doğru ıs l a marş11e şere ' 

ştlanmışlardır. 
Milli Şef Mecliste teb· 

riklt:ri kabul ettikten son· 
ra gt-çiş resminin yapıla· 
cağı ipotlroma 'geı;mişler 
ve ipodromda coşkun te· 
zahüratla karşılanmışlar· 
dır. ~!illi Şef burada istik 
HU marşileselamlanmış ve 
radyo ile neşredilen nutku 
nu irad ettikteıı sonra tay 
yarelerimiz geçiş resmini 
açmışlardır. ( Nutuk diğer 
sütunumuzdadtr.) 

Hava kuvvetlerimizi ta 
kiben izciler, lıarp ve ye
dek subay okulu, piyade, 
suvari, lopçu ve makineli 
kıtaat geçmiştir. Hu esna
da Türk Hava kurumu 
gençlerind~m yüz kadar 
paraşütçü tayyare1erindeıı 
at:ıyarak lJütün gö~l bir 
anda beyaz çiçeklerle sili;· 
lemişlerdir. Bu muhteşem 

dekor ortasında g ~çi~ res 
mi sona ermiş ve ~lilli 
Ş'!fiıniz aynlırken yiru:: Is 
tiklfil marşile selamlanmış 
ve uğudanmışlardır. \'ıı..~1 ı~iıı h nlurrünu ko da d ğ . gyine bayragımız f'Akilmiş mış ve kapıda divan riya 

"'Q ıı} 6 n o ruya ıdare, Mihl r" • 61\! h epiıui · ve ger·iş resmi baQlamıQtır. set azaları tarafından kar-
i\ ... · a· z cetm irademizi ancak kendisi- ~ .. " "1Z \ ~ır bul ).' edek subaylar, polis .-:,:;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii:.;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii;;;:;;;;;;;:;;;;.--;-;;ii0iiiiiiii;;;;;:;•••--iiüiii-~ 
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ll(al'ld unuyoruz nin kullanmasıdır. ~C h ~r bilmukahele kendileri '><l.llıtı l'ayt s aşlurun ı Bugün bizim büyük ba'-' kıtası, izciler, mektepliler, Ü m U rİyef -s'"' t~tl. arrıı1"' 1
, • " Gençlik T~kiUltı vt.! Ulu • ne teşekkürde l>ulunmu~· 

ttıe tı les " .nasır- ramınıızdır. Bu anda bü- ~-. B ıardır. 
(q.\ıı lllleketinı'.rlerfni biz tün vutandaş\arla bayram sal cemiyetlerin iştirak et ayramımız 'tın, ~~eıııı.~~O . duyu !aşmaktan çok seviııyo· tiği geçiş resmi ço\ munk Ve dünyadaki akisleri Be rli nde Cümhu ri . 
'~· ıaaş ıınızin bu rum. Milli bayram şanlı lazam olmuş ve üyü Ankara 30 A.A.- ~la· yel Bayramı 
~ Sarfett~~nıanıu Ç';8. ordumuza, ı·.,,..ı· ve talebe takdir kazanmıştır. K ,1 .b. Ek l" Uerliıı 30 A.A.- Cüm 

ft ·c.ı~cııeh 
1 
gHUız d'ık- uu Akşam Parti ve Genç car rallığı~,aı ı seans ~ \ı ., ->uı evlatlarımu, kadın erkek Amiral Horti, Irak ~aibi lıuriyotin 18 inci yıldönii· 

Qzjf.,. a!'lır"ak b lik l'e ... kiUltı tarafmdun ·· ll ı·n 'l'u··rk Kı··b"nde 
" ~ap ~ .. Şe ütün vatandaşlanma kut y Emir AltesAbdullah, Sovyet mu er 

1 
u u nıanıu ilk lu olsun. muazzam bir fener alayı l . H' r~·ıt . . kutlanmıştır. Harp Akade· S ~ tertip edilmiştir. Ayni gün Cümhuriye~ erı . ır 1 

1' laısı misi KorgPneral Ali Fuat 

~ Por ·. akşamı Valı·m:z Halkevı· EkseHlns Kalenın, ta ya G t · Erdem ve Emekli eııcru 
~ salonlarında bir balo ver· Kralı .Majeste Viktor Ema Q\ır nuel Alman Oevlet Heisi Hüseyin Erkiletiıı de hazır 

,1 d nı .. l ıniştir. Baloda güzide bir bulunduğu bu top\nntıda 
QUn erinde yapılan davetli grupu hazır bulun· Ekselans Adolf Hit\er, l\lı llüyük E'çirniz bir nutuk 

""' sır Kralı Majeste Faruk, ~ '11 a çl k muş ve çok neşeli geçe- söyliyerek yurdu kurınran 
tıfetkya ar._ve. OŞUlar rek g~ vakta kadar de Bulgar Kralı Majeste ü<,;ün hür ve müstakil Atatiirk 
~l G . cüBoris,Japonya lmpırah>ru neslinin mücadele ve nıU 

'ltj .. ençlik ckl"b·· ~ vam etmıştir. l\laı'estellirohito, Homanya 
, l'l'li2:d,~ ~ ·ı ' u u , ... Askeri .Jaktm Dün akşam Ilaıkevi cah ,desini yaşatmış ve bu ı:::.k ""''- ske d ı Kralı Mihail, Iran Şchinşa . , Ge ı·-· 1.1~ ırnt~rı d I n erun ,Antakya Gençl'ık temsil ve_müzik kolları R' nun varisı o an nç ıgııı ",. ~ hı Maieste Mehmet ıza vazifelerini .\ vrupa ile As 

ı. ~ıl a sKender d k l 1 tarafından zengin prog . ' ... ah Pehlevi,ı\merika H.ei ~titı ' gUıeı un a arşı aştı ar l b' ·• t t' ':t yayı saran harp içinde )tllc ~ d sonbahar ı·k ram 1 ır musamern er ıp sicümhuru Ekselans Huz tıı. bat, e tastlıyan 1 • klül>ü takımı, güzel edilmiştir. Türk vatanının l\lilli ~efe '~t .r tan-. ı:ın bir 
0 1 3 

velt, Fransa Devlet Heisi nıe·-'\.·ucı olıfıuıg"ru sulh ve 
"ll iL ••ıınıız,, c·· yun a - 3 berube A k d ;u.,- "" bil' .JttYruını, "ı'k um re kaldılar. n ara a i\iare~lPeten,tspanyaDevlet ı.-ıilkılnun değerini tebariiz 
-~ lleşt: . . ·~ coş· y· H.dsiEkselansGeneral Fran ettirmiş Atatiirkün ulu ha-

a. ~ ıçınde geçti l fl ıne ayni gün mükel· Ankara 29 _A. A. - ko, Portekiz Reisicümhuru tırasını taziz ve Milli Şefo 
~ lilı-1 aretıj spo. · e er urasında 5 kiıomet· Yurdun her köşesinde ol- L'ksel·'rıs General Kıunıo· 
lt4 da ı nıu r(• b' b. 'kl d ğ 'b' c· l . il ı:.. - "' duyulan iarsılmaz bağlılığı ~~ ız boı Yapılar k · ır ısı et koşusu ya- u u gı ı tlm ıurıyel ay mı Suudi Arabistan Krn!ı 
19'1 buıd boı Oğlenın:k ~ıldı. Koşuyu birinci, ikin ramı burada da en içten ~ı.:jeste üçüncü Abdülaziz ifade eylemiştir. 
( ılO 

9 
U. cı ve üçüncülükle bitiren· gelen tezahüratla kutlan - gönderdikleri telgraflarla Romen gazetelerine 

• tl~lik ~ gUnü sat 
15 

lere güzel hediyel~r verilüi. mıştır. Güıılerdenberi bum Cüınhurreisi ismet lnönü göre Cümhuriyet 
(~la ıştiiSı Sahası .. ~0,10,941 perşembe malı bir faaliyetle hazırla ne Cümhuriydin 18 inci ~t~ 1Şall Şehrinıiz a: gunti, kaza .. Başkaıılığının naıı Türkiyenin baş şehri yıldönümü münasebetile l Bayramı 

lakun
1 

iJ.eG daveti üzerine lskenderuna Ankara daha diiııdeu mil- tebriklerini ve iyi dilekle· 13ükreş 30A.A - Hador 
enç- (Sonu 2 incide) li renklerle, bu büyük gU rini bildirmişler ve Milli ( lütfen sayfeyi ~eviriniı.) 



Şundan Bundan Milli Piyango 
Ankarada çekildi 

kazanan numaralar 
Cümhuriyet liayramı 

münasebetile tertip edilen 

Sevgi hussalanmızı kul 
Jamrken, bunu yalnız insan 
lık üzerinde teksif etmek 
vazifem izdir. insanlığı, bil 
ha~ı:;a insanı • takdir ettik
ten sonra başka şeylere 
kıymet vermenin manası 

olamaz. 
Bir insan; kitap, ~~içek, 

müzik, sanat, at, köpek 
ve kedileri sevehi\ir. .Fa -
kat; lmnlurm hiç birisi 

1~lilli Piyangonun f ev kala 
de keşidesi Ankarada çe
kilmiştir. Bu keşidede ka· 
zanan numaral&r şunlardır: 

kıymet noktasından bir an 
için bile insıın sevgisiJe 
mukayesu edilemez. 

Kendi cinsini, ail 35ini, 
dostlarını, iş arkadaşlarım 

takdir etmiyen, sevmiyen 
b' r kimsenin utlan, köpekle 
Ji, çiçekleri sevmesi kabil 
değildir. Kubil olsa da bit, 
le Joğru değildir. makbul 
dt ğildir. ,. 

Gerçi yanımızda her 
eşyanın bir kıymeti ve 
bir yeri vardır. Fakat; 
hepsinin yeri insanın yerin 
den <;ok aşağıdadır. Eşya 
ister maddi ister manevi 

. olsıın, resia1, felsefem, olsun 
hiç bir zaman in~nın üs 
tüne geçirilmemelidir. İn -
~anlar gfüündüklerjnden 
daha iyidirler. Onlar sevil 
meğe, ihtimam ve itinaya 
layıktırlı.ır. 

lnsanlura inanınız, dost 
larınıza itinıad ediniz ! 

Ş. UGUZ 

ujaı ı sı L>ildir;yor: 

Türkiye Cümhuriyeti· 
nin 18 inci yıldönürnil mü· 
nasebetile llomen gazetele 
ri modern Türkiyenin Dahi 
yaratıcısı Atatürkün yük 
sek ~nhsiyetini bilirlmek-
te ve ismet lnönünün llü 
yük Selefinin e::erine de 
va~ t·derek memleketi 
harp dısmda tutmağa mu
vaffak olduğ\mu ve Romen 
milletinin dost Türk miU6 1 

tine nıuvaffakiyetlnin de· 1 
vamını dilediğini ifade ey 
lcmektedirler. 

STALl.NIN TEBHIKI 

Ankara 30 A. A. -
~ovyı•t Cümhuriyetleri bir· 
liği Başvekili ekselans Sta 
lin ile Uaşvekil Doktor 
Hefik Saydam arasında 

Clinıhuriyetin }ı 1dönümü 
müm.ısebetilc karşılıklı teb 
rik ve teşekkür telgrafları 
teali edilmiştir. 

CJt:NEHAL VEYVILJN 
TEUHIKl 

Ankara 30 A. A. -
Jngiliz Genel Kurmay Baş· 
kanı General Dili gönder 
diği bir telgrafta Gent"l 
Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi <)ıkm ağu Cürnhuriye 
tin yı'<iönümü dolayısile 
hıhriluerini bildirmiş ve 
Mareşal Fevzi Çakmak 
tcşekkı.irde bulunmuştur. 

50 bin lirayı 193245 
numaralı bilet,20bin_lirayı 
da 106976 numaralı bilet 
ka1.aıımıştır. 10 bin lira 
kazanan numaralar: 04142 
307972. 5 bin lirayı kaza 
nan numaralar. 10818,16-
876, ,7ü961,201J39,332082 
ve dır. 2 bin lira 
kazanan numaralar: 22090 
61922, 67145, 92018 ve 
94220 dir. Hin lirayı kaza 
nan numaralar: 392)1, 
49761,49975,56302,64605, 
68089, 75708, 778)8 ve 
99331 dir. Son dört raka 
mı: 3669 ve 9073 olan bi 
letler beşeryüz lira, son 
üç rakamı 228 olan bilet
ler yüzer Jira, son iki ra
kamı 49 olanlar onar lira 
ve son tek rakamı 5 ve 6 
olan biletler ikişer lira ka 
zanmışlardır. 

izciler Ankarada Şe· 
hitliği ziyaret ettiler 

Ankara 30 A. A. -
Bugün sıat 15 te askeri 
müfreze il~ CümhuriyetB1y 
r~mı ruünasebelile buraya 
gelen izciler arasından ay 
r1lan bir izci bölüğü Cebe
cide şehitı:ği ziyaret etmiş 
ve bir çelenk koyarak şe 
bitlerimizin hatıralarım an 
mıştır. 

. -~--

Türk Romen ticaret 
müzakereleri 

Bükrt-ş 30A. A. -
Türk - . Homeıi ticaret 
müzakerelerinde bulunacak 
ohm Hom~n heyeti lt>tan 
bula hareket etmiştir. 
AMElUKAD.\ MUAZZAM 

MAi\EVRALAH 
Nevyork 30 A. A. -

AssosyatiJ Pres Ajansının 
bildirdiğine göre, Ameri -
kan ordusu Alaskada şim 
diye kadar görülmedik öl
çüde büyük ı naneralar yap 
maktadır. 

Spor 
(Başı 1 incide) 

giden Antakyu Gençlik 
klübü futbol takımı, lsken 
derun GE>nçlik klübü takı 

mı ile karşıhışlı. · 
Saut 15 te başhyan bu 

maç, çamurlu ve nizamsız 
bir sahada oynanmış ol -
masına rağmen iki tarafın 
da çok güzel uiı oyunu ve 
Anta~ya ılurın 3 - 1 ga
lebesi le netice lendi. 

Gündüzde 
30 kısım birden baştanba 
şu renkli Uay t~kin hırsız 

lar diyarında 

Ruslara göre 
Harkof tahli
liye edildi 

Almanlar yüz yirmi 
binden fazla telefat 

verdiler 
.Moskova A.A.- Dün 

geceki Sovyet tebliği: 
29 ilk teşrinde kıtala · 

rımıı Volokolansk, ~lojaisk 
Maloyavosk istikametlerin 
de muharebe etmişlerdir. 
29 ilk teşrin ayında Mos 
kova civarında 39 Jüşman 
tayyaresi düşürü\rnüştür. 
Kıtalarınıız Ilarkofu boşalt 
mışlardır. Almanlar Ilar
kofu EylOl ayında almak 
tasavvurunda idiler. Fakat 
Alman Kumandanlığının 
bu tasavvuru kağıt üzerin 
de kalmıştır Harkof kıta· 
!arımız tarafından strate· 
j ık sebepler dolayısile Al 
manlann istediği zaman 
değil Sovyet Kumandan 
lığının lüzum hissettiği 
anda boşaltılmıştır. Bu 
müddet zarfında bütün 

fabrika, v~ miihim tesisat, 
nakil vasıtaları, iptidai mad 
de depoları ve diğer büyük 
kıymette olan şeyler şe 
hirden zamanında çıkarıl 
mıştır. Ask~ri bakımdan 
orta veya az ehemmiyeti 
olan birçok sanayi lesi 
satı uçurulmuştur. Harkof 
muharebelerinde Faşist 

Alman kıtaıarı ölü ve ya 
rah olarak 120 bin kadal' 

er ve 45 J den fazla tank 
ve zırhlı araba, 3JOO ka
dar kamyon, 2 .ıO den faz 
la top kaybetmişlerdir. 

Berline hücum 
Moskova 30A.A.-Mos 

kova radyosunun bildirdi· 
ğıne göre, Sovyet tayya· 
releri dün gece Berlinde
ki sınai ve askeri he 
defieri bombardıman et 
mişlerdir. Sovyet pilotları 
şiddetli infılak olduğunu 
ve büyük yangınlar çıktığı 

nı haber variyorlar. ller
lin üzerine yüksek infilak 
h tahrip bombaları ahlmış 
br. Sehir üzerine Alman .. 
ca beyannameler de atıl 
mıştır. 

Kalenin cephesinde 
.Moskova 3'..> A.A. -

.Moskova' radyosuna göre, 
Kal~nin yakmlarındaAlman 

lar 5 hinden fazla ölü ver 
nıişlerdir. Bu haber Ka· 
lenin cephesi Kumandam 
General Konenkudan bil 
dirilmiştir. 

36 numaralı Alman tü 

menine kumunda eden Ge 
mral Offonbacher ölüler 
arasındadır. Ayni çevrede 
de 5) kadar tank, 200 
kamyon, 120 motosiklet 
32 sipel' havan topu ve.· 32 
mitralyöz tahrip edilnı iş 
tir. 

Alman tebliği 
Berlin 30 A.A.-,Al

man tebliği 

Alman kuvvetleri Kı · 
rımda mağlup düşmunı fa 
sılasız tekibe devam edi 
yorlar: Alman i kuvvetleri 
yeniden bir kaç bin asker 
esir almışlar ve toplar ele 

aeçirmişludir. Donei~ ha\· 
z:ısında düşmanı takip ha 
reketinde Alman ve müt· 
tefik kuvvetler,Donetz neh 
rinin üst kısmına varmış 
)ardır. Ağır topçumuz ,Le· 
ningratta mühim ve uske 
ri tesisatı tesirli surette 
topa tutmuştur. Geceleyin 
tayyarelerimiz Moskova ve 
Leningrad.a tesirli taarruz 
da bulunmuştur. 

Alman savaş tayyare· 
leri Marsamatruhun doğu 
sunda bir tayyare meyda 
nını ve Nil n~hrinin eğzın 
daki limanlarda bulunan 
havuzları bombalamışlar 
dır. Dün gece lngiliz tay· 
yareleri Almanyamn Şi
mal kıyılarına botnbalar 
atmışlardır. Hiçbir hasar 
olmamıştır. 

Afganistandaki Al
ma:.lar meselesi 
B~rlin 30 A.A·- Yarı 

resmi bir kaynaklan bildi· 
riliyor: Alman salahiyet· 
li makamları Afganistan· 
daki Almanların akibeti 
hakkım.la şimdiye &adar 
sarih malfımat almamışlar 
sa da bu hususta görüşme 
!er yapıldığı ve bu görüş 
melerin yakında 80na ere 
ceği anlaşılınaktadır. 

Horyasima öldürül 
dümü? 

Stokholm 30 A. A. -
Stokbolm gazetesinin lkr
lin muhabiri bildiriyor : 

llerlinde dolaşan bir 
şayiaya v.öre Homen dt,nıir 
muhafızlarının lideri Hor -
yasiınu öldurülmüştür. 
Resmen teyid edılmemi~ 
bulunun bu habere göre 
Horyasima demir muhafız 
lar tarafıadan öldürillenl 
General Arj.ı.ntiyunonuıı oğ,· 
lu tarafından babatnnın in 
tikamını almak için öl<lürü 
müştür. 
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1 ihale t~didi 

Antakya Hastanesi 13.ış 
tnbipliğinden : 
Antakya bıstane binasının 
bahçe tarafında ~atlıyuıı du 
varlarda tJhkimat ve hf'D• 
dek yapılma6ı a~ık eksilt
meye konulmuş ve müna· 
kasa günü olan 25,10,941 
de talip zulıuı· etmediğin· 
den bu münakasa 10 gün 
uzatılmıştır. isteklilerin 
7,11,941 cuın.ı gümi .. saat 
14 te hastanede nıüteşek· 
kil komisyona milrw~at 
etmeleri ve bu hususla 
tafı:iilat almak istiyenleriu 

ı
. daha evvel hastane idare

sine mürucaalları ilan olu 
nur.~ 
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1- Süveydı) ~ Gtrı 
Şenköy, Sıçaoh, ~ 
Çengen, Erzin v~,c~ 
me.rkilerinde Y8 B ~ 
kiz adet J and~~:şs_'u 
lannın ikınalı 1 ·Je 
pah zarf usulO li~~ 
den eksiıtmeY0 

tur. 1 
2 Ek~ı·ıtıııe, . 

- 1 :, te51 
teşrin 941 paı~0to~1 
saat 15,00 t6.... P, 
fıa Müdürlüg~ 111iir 
müteşekkil ~o 
yapılacaktır. P 
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. .. v 'ffJI ~ar-"ıı 
en az üç gun e bllş' ı 

benzer inşaatı 111 IQ~llt 
rına dair evra.k:ı rete ~dı 
rile birlikte Vıl ı) ı~{ lley 
racaat ederek 

11

8
(2 tıı. g· 

ehliyet vesikasıı tJ' ıı larıı,. 
yılı kanuna U)'gte~ııl 111tı 
t ki arı li~t·ır ıazırlıyacıı iıllıı .., 
tuplarını iluıle g f{O[ll ~kti 
ı ~.o l fl kadar ·bııı. ~li 
riy asetinc II13:ıerd'f 
bilinde Terece. kfllel# 
tada olan g.8'' 
bul edilemez. , a' 
Erzak a .:rı10~ 

ı ··Jıır r 
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ı - TU r k ' 111ıP 
miyeti Antıık~:;ııGİ 
siyonunun 1 1 31 
941 tarih iodell M' ) 
942 tarihine ı;a er~ 
lık ihtiyacı 018.~4ııJ 
vdce yapı tıııı ı tıl 

. uhtlr . 
men talıp ı . jııCl 
ğinden 21 bır jll 

941 tarilıiııdeıı 011eıı 
249J~ayılı ka'\ fı~ 
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ma~desınlıı51 ,,uı1 ı ~ 
tevfıkan " 1e 
le açık eksiltıııe 
muştur. .rıet~A 
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mubamıneıı~ Jirtl ~1 
ğu olan 36 iflııl ~ 
kuruşluk terJl510ıı ) 
Ziraat b.ıul{3 )\lı~4 
alaca/darı ıııtı ıırill 1' 

· : te" .. t > le 5 ikınc~ .. sP 
şanıba gnrı 1~. -ı-tiı106 
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