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SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kuruştur 

; ~illeİ Babası İı_ıönü, Cok Sevdiği 
.ıO 
d' .. Halkla Başbaşa Konuştu 

llce Başbuğ dün Yay/adağı kazasını, Şenkög 
1lQhgesini, Defne şellalelerini ve Şehir 

~;~-~ak Hastanesini şeref lelldirdiler 
0'~ ~Örq Şanı Halkevinde 400kişilik bir çay ziyafeti verildive bu çayda Millet Babası 
fi) 'Ytııetrtr~fını saran milleti ile başbaşa, göz göze samimi hasbihallerde bulundu, · 
~~1 ~~! s 1 drrektifler, içtimai öğütler verdi-Bu sabah Süveydiyeyi şereflendiren Milli 
1

1~ aut 10 da şehrimize dönerek Müzeyi, Fidanlığı , Çarşıları dolaştı ve çok 
1~: ~ii candan tezahüratla karşılandılar 
oıt

1 

~ 11ayd Dün sabahtanberi şeh Yollarda köylüler tarafın türküleri okunmuş, hu 
tı'', '"lill" ş 1 n rim;ıde bulunan değişmez dan yer yer coşkun ve nu vençlerirnizin: zeybek ve 
tt''~ 1 f,. ı;tııt· ~~i~i· e I O'l CrnPl Başkanımız .Milli candan tezahüratla karşı- harmandalı oyunları ve o 
.... .ı l\>i l, li r · '-'a. f lnfüıit şerefine dün lıınm1Q ve köyHHerle alU· uu da dans takip euleıniş fiv J o•~ ıı gon.ı .. k ':i'"' " ,, 

1~ıı' \ı.ı~ Uk. ı\ u dıı • öğleyin Halkevi salonların kadar olarak ekim ve malı tir. Dansı 'müteakip köy 
~il1 t 'ı.ı\ '. lı(:Vi 11di;~'.11ızrlasın, da Parti Heisi Abdullah su\ işl 3ri hııkkıoda kendi· liilerden mUrekkep kadm· 
i~~ '11ı~lq\q~ ın. Varol, Hilgin tarafındun 150 kişi lerile hat;bihallerde bulun· lı erk~kli bir grup Slilli 

ıt· i h,.,,lıQeni , • lik bir öğle yemeği veril muş ve saat 15,45 te Yay oyunlar oynamış ve lıu 
~1 Se\'ir1 • (>lıı 11 C:ok seven, mişlir . .\lilli Şefirni1e refa Iadağına muvasalat ejlı~rniş oyunlar Milli ;;efin lıilhas. 

1~· . ~10 Yerdir l'" kat cıdeı1 ·10vat l
0 le\7al0

lTil
0

lZ, takı· l . . k 1rtıa 1Jat · ll " UOJ lerdir. Yolları dolduran sa ·< ır erını ·azanruış 
Selli l.ılıı b<ı~ı ırlıyaıılara 'fuğgpncral Şükrii Kanat bütün Yayladağı halKı, bunun inkişaf ettirilmesi 

1ıı tşıı I\ hitabe ıyız. lı, aı:ıkeıi ve mülki erkan· Millet Uabası Milli Şefleri- Hizumuna işaret buyurmuş 
les· rtı;ı;. llde ! Vata Bele iye, Parti erkanı, halk Jar ve köylüleli büfeve da-ı 1 • Ve ni candan ve .coşkun teza · ,J 

\aJ', b "ıısrıtıı Yıkılmaz ve esııcıf mümessillerinin hüratla karşılamış ve son· vd ederek kendilerile bir 
!qtı bu p1ha . ~ulan hazır buluudığu bu ziya· suz sevinçlerini açıl:lamış likte çay iymişlerdir. 
~~fı.ııılı . 1• .. ıe,,· hıçılnıt!z fet esnasında ı\lilli Şeiimiz h Cümhurreı·sı·mı'z ko··y1u·· 

.... 1\.. ., tardır. Yayladağında alk 
~~ ta 8 lil}11 ~n eh~ui llatayın ihtiyaçları. istihsa la temas eden luönü bir lerin halk li\rkülerini be 

ru ~'j'ııcakto arak kal li, Maarif işleri ve bHhas- saat kaldıktan sonra şeh· ğenmiş ve bunlardan seçi· 
' 11 e:ık Oıill,..,t·ır .. Bütün sa Amık bataklıklarının riınize avdet buyurmuş lecek pal'çalann radyoya 
~ Qllar1 ~ 

1 gıbi Ha- kurutulması ı·Qi üzerinde il b. d d verı'lmesiııe işaret buyur ~ llız d " ve yolda ur ıye e ura 
iilıııın'auıkı:a a b0 ğrı çok faydalı hasbihallerde rak Defne şelalelerini ted· muşlardır 
A~ k br~, ııılİa bu i_~1anı bulunmuş ve bu işlere ait kik eylemiş, şehre avdetle Millet ile babasının birbirine 
1 ıırı. ı.ıvvet n cokebi- meseleler üzerinde izal1at · d h · · l kayııaı;ıtı!!ını go··st· .. ren bu cıro ve k rın e astaneyı zıyarit e " ., "' 
, <. r~ıl1Clıkı 1 r udret ulmışlardır. teftişlerde bulunmuşlardır. çok canlı ve çok samimi 
11~ ıı , bugu' :iaat 13,30 bilen ye ~lilli Şef Akşam saat manzara Cümhul'iyelin ha 
ı e1.ı ll l"eşe 

11 
<;ok ne· nıe klen sonra ikametleri 17 de 13elediye tamfından kiki ve en feyizli bir tab-

tdı 01 Ve saade-
'- ~ UCakt ı. ne tahsis olunan Vali ko Halkevi salonlarında şeref losunu teşkil etm~kte idi. 

ilh, ır, uuna m.1gr111·1a '·ı·r mu""ddet ı"stı· I · b k 1• 'le. l u u lerine tertib edilen çaya kı uçu saat süren uu 
~Ql'j 1ak v . rahat buyuran çok Aziz şeret vermişlerdir. samimi ve faydalı toplan-

:ıı~, leııj erıyoruz· (' 
"lJ ~ alun u ... , · · ... ünıhurreisimiz saat 14,3 J Çayda hükumet ve Par lıdan sonra Milli ~ef al-

rekeıı· 'gı ' 8 da refakatı"ııdek·ı zeval ve k 1 ( 1) • ftııheti· ı alını~ hu. ti erkfinı ile hemen bütün ış ar ve yaşa varo nı-
\l ~urın t. 13uııun, Lu- xalimizle birlikte 'Yayla- halk tabakasını temsil e- daları ar..:sında salonu ter· 

~ ır111 Ve Ve ic.ıp ettik- ağıııı şereflendirmişlerdir den zevat ailelcrile birlik· kederek kendilerine tah· 
~ 'uı;ı eLedi'"'eıı t·· h b 1 sis edilmiş olun Vali Ko 
~ ti 1 cı se . o1 oy kını~ var. Biz, bu haklı le azır u unmuş ve f ' d. . 

ıı··1 , l\11110 •ı·ırı· k I nağını şe e ıeu ırmış ve 
ij '".ıOı ' ı övüııce ·1 aı· lll k l Milli Sef burada ana veba· tı<t tıı· ·uz ! u ma t yı o ma· .. akşam yemeğini orada hu 

1• tı g~ a ı·alıştık ,.. ı balarla ı·ok samimi ve 1·ok 
>," tı 111.!t v .. ' ... ~ ışıyoruz, ça ~ '" sust olarak yerııişlcr<l.ir. 
~ 0 aıııı ··d e Şükra lışacuğız ! faydalı hasbilıallcrde bulu-

' 1~ı Uıı~l.l.I·~ tYeteğiz '! Bize bel l>cığlıyorsunuz; narak kendilerine billıaSSN Uuyük Şt>f bu sabah 
t llt~1~ uı~~ llı ğcri nde ümidiniz boşa çıkmıyacuk çocuk ve diğer içtimai mc !Xlat sekizde ~l!hrimiı.dcn 
~~1~&~r1ı1 .ı ; Lize uüıı\. ayrılarak Süveydiyeyi şe· 'ttk \le 8... o1 a lır ! Hataylılardan daima selelt.r üzerinde çok kıy 1 k 1 '~"' h bı'tll Ot Vet • 1 ı·11ı·z·. ı · bel · · 1. .1" fi ref lenuirnıİŞ ve \O { ra a· ·ı u ııızmet cleyıııiz. ~arsıl- met ı uırekli er vermi~, 
,.,. ı.ııur .. ı. erce yıl ·ı·l·lrl: balık bir httlk kütlesi ta-
-.; ı... ~I\ A muz bı·r bütün olarak se mektep lale1 ·olerinı· ı·ok ·,\:·, ı J d ~ "l:tıe •

1 
.. Yuşa01 biıı- u .. ., , rafından kur:;iı u:ımış ar ır. 

~lll lltk <f ' nin yolunda ve senin em sıhlıutlı ve temiz gördilk- Parti bina ında hir ınütl 
\ .ı al.!<ı.kt 'Yan ola- rindeyiz ! !erini ve bundan ~·ok merıı det i~tirahal huyuraı• Mil-

~,, ır· b··t·· 
\r.ıllrıııa ' u un Günaydın .\lilli Şef'irn! nun kaldıklarını söylemiş şef köıliileriu milii \lyun-
iltlı~ın kahraman· Sana inanıyoruz, sana lerdir. \arım seyrt'tmiş ve Nahi 

10 da şehrimize dönen Aziz 
:;;er müzeyi ve müteakiben 
nümune fidanlık balu;.esiııi 
gez"rek tf'dkikatta bulun
muşlardır. l\lilli Şef lnönü 
fidanlıklu çok me~gul olmuş 
ve hor cins fidan hakkın : 

da sorduğu suallere veri
len cevapları derin bir a
Hika ile dinlemiş, mahsul 
vaziyeti, ekimin durumu 
etrafında birı;ok sunılcr 

sormuş ve direktifler ver 
mişierdir. Milli Şef fidan
lıktan sonra ~1ozayik fab· 
rikasıııı dolaşmış ve orn· 

• 
dan ayrılarak şehrin ~~rşı· 
larım gezmişlerdir. 

Milli Şef çarşılarda 
yııya dolaşmış, l\lobılyeci 
kunduracı ve yemenici es 
nafile alakadar olamk iza 
hat atmışlardır. Millet ba · 
hasının çarşıda dolaştığını 
haber alan halk bir anda 
sokakları dolduraruk şefle· 
rini c;ok samimi, çok heye
canlı ve ı;ok candan tezutıü· 
ratla karşılanmış "Yaşa va 
rol, tanrı seni btışımız.dan 
t~ksik etmesin !,, avazeleri 
her tarafı çınlatmışlır. 

Yüce Konuğumuz bugür 
öt;le yemeğini hususi ola· 
rak Vali kon.ığıııda yımı~ 
lerıtiı'. Üğledqı sonra 1 lar • 
biyoye gidecek ve dağdaki 
kaleye çı kacaklarJır. 

Yarın Şeker 
Bayramı 

l)lataktıı· nıertliğin güveniyoruz, sana bağlı Bundan sonra Halkevi yenin vaziyeti hakkında 
övu · " yız ve sana minnettarız! müzik kulu tarafından izalıat almışlardir. \ 

nnıe&e hak· ı 

Yarın Şeker Bayramı
nın birinci günlidür. Şe • 
({.w Bayramını bütün oku
y ucularıııııza kutlarız.. c:. ŞükrO BALCI milli havalar çalınarak yurt Süvoydiyed~n s a a t 



cm 

ipek kozası müsıMoskoval 
tahsillerine • 
Bir miktar kar tev·'. tahlzge 

!zi edilecek . d •ıd • 
Geçen mayıs ayın~a e f l 

ipek kozasının düşkün fı· 
atlaı larl müstahsilin elin· 
den çıkmaması için hükt.l 
metçe nlınan yerinde bir 
tetl>irle ve geçen sene ol· 
duğu gibi Bursa Koopera-· 
lifinin Halaydan koı:a al • 
ması temin edilmiş ve şeh 
rimizdeki firmalarla Bursa 
Koza Kooperatifi koı:ahırı 
o zumanki Bursa piyasası· 
nın en dolgun fiatı olan 

. 80 ile lCO kuruş arasında 
satın almışlardır. 
Fakat bundan biraz sonra 
hükfrmetımiıle Almanya 
arasında imzalanan bir ti
care unlaşması üzerine ko 
za fiatları birdenbire yük· 
selcrck 225 kuruşa kadar 
fırlamış, piyasanın bu su 
retle yükı:;ahııesi üzerine 
Valimiz o zaman Ticaret 
Vekaletine müracaatla Bur 
ia kooperatifinin koza müs 
tah.sillerin~ bir miktar da
ha fiat farkı vermesini is
temişti. 

.Memnuniyetle haber 
aldığımıza göre, valimizin 
yaptığı bu teşebbüs üzeri 
ne Bur~a koza koop"ratifi 
koza mfü;tahsillerinin koo
peı atif~ dahil olmanı alarma 
r:ığrnen, bu seneki karın • 
dan l>ir kısmını Ha1ay müs 
tahsillerine terketmeğe mıı 
vufakut eylemiştir. 
~.~t;Y.i~~~!d::i!~illiifEi 

Almanla 
rın son 
hücumu 

Moskova üzerine 20 
bin tankla hücum e

diyorlar 
Nevyork 21 A.A.- Bu· 

raya gelen halıcrlere göre 
Alman orduları Moskova 
üzerine 16 ila 20 bin tank 
la hücum etmektedirler. 
Bu hiicuma karşı koyan 1 
Hus tanklarına Ingiliz ve 1 
Amcriktın tankları da yar· t 
dım etmektedirler- Alman 
lar şimdi hücumlurın en t 
şiddetlisi 0

1an üçüncü hü 1 
cuınu Moskova üzerine yap · 
maktadırlar. Eğer bu hü· 
curıı defrdilebilirse, mu~r 
ilkbahardan evvel artık 
hücuma ııeçemiyecektir. 

Hava gittikçe so~umak 
ta ve her taraf kalın bir 
kar tabakasile örtülü bu. 
lunıııaktadır. Husların kış 
esnasında Cra' gerisindtt 
yeni kuvv~~lcr .. hazırlama 
fon mümkundur. 

Rus ordusu 
Moskovayı mü
dafaa edecek 
Almanlar Moskova· 

ya 50 kilometre ka
dar yaklaştılar 

Radyo gazetesinden ; 
Cepheden gelen haber· 

ler ve her iki tarafın teb· 
liğindcn anhiŞtlnn vaziyete 
göre, Moskova artık bir 
cepb~ şehri olmuş ve hü· 
kumct merkezi Moskova· 
nın 880 kilometre cenubu 
garbisinde bulunan Sama· 
ra şehrine nakledilmiştir. 
Sovyet Devlet Reisi Kale· 
nin ile ~folotof dahil ol · 
mak üzere hükumet erka 
nı ve yabancı sefaretler 
bu şehre nakledilmiş, yol· 
nız Stalin MoskovaJa kal 
mıştır.Bütü:ı Huslarınl\losko 
vayı müdafaaya kati .. karar 
verdikleri ve şehrin hatta 
sokak sokak müdafaa edi 
leceği anlaşılmaktadır. 

llt günkü Hus tebliği. 
Alman ordularının .Mosko 
vaya 50 kilometre yakl»ş 
tıklaı ını gizleuıtımektedir. 

Burada çok şidetli mu· 
harebeler cereyan ediyor. 
Bunu nazaraıı .\loskova, 
düne görP bugün daha çok 
tehlikeli bir duruma düş 
ruüştür. Timoçenku ordu
larını mtığ'ftp ve imha et 
tikten so: m serbest kal · 
mış olan Alriıan orduları
nın büliin kuvvetlerile ve 
büyük ölçüde tazyik yapa 
caklurma şüphe yoktur. 
Kalgın çchrinin bir taar· 
ruzlu geri alındığı hakkın 
daki Hus tebliğ:ni Alman 
radyosu yalanlamıştır. n;. 
ğer turaftan Alman tebl ği 
ne göre, Alman orduları 

cenupta Dorwt havzasını 
temizlemekte ve rücat eden 
Ruslar takip olunmaktadır. 
Alman ordusunun burada 
Hostoka 40 kilometre ka 
dar yaklaştıklarını tahmin 
etmek mümkündür. 
Kanaatimize göre, cenup 
ceph::s·ndc müh'nı haber·. 
iare iat:zar etmek lazım • 
dır. Moskovanın işgalinden 
sonra Alman ordulaı ının 

hedefinin cenup cephesi 
olması kuvvatle muhtemel 
dir. Her iki taraf arasında 
şimdi ~etin muharebeler 
olmaktadır. 

ŞIMt\Ll Y UNAi\lSTA~DA 
tundra 20 A. A. -

Verilen hauerlere göre, 
şiıııaii Yunt nistaııda ınti · 
z.:ı.ıııı tamin iç; i.lltı Alman 
alayı bu mıulakaya yollan 

z u •• 

Soğükolukta metruk emlak sahlacak 
Iskenderun L\folmüdürlüğünden : 

Kapu Mahallesi Cinsi Müştemilatı 
.No. veya köyü 

Kimden metruk 
olduğu 

MullB~..ıı 
I{l)ıvv 

~ 
217 Soğukoluk Ka. Bina Tah 2 oda 1 mut. Venes Güzelyan oğ. ..ııJ 

Na1Jlret 1' ~ 
221 " ,, ,, " ,, Agop Vartenasyan:Oğ. ~lu00 !~ı 
225 ,, ,, ,, Fev. 2 oda 1 mut. Ağop Sanunlu oğ. Serkis . :;ı: 
226 ,, ,, ,, Talı. 3 oda 1 mut Nazaret Bolacıyan oğ. Sarı.ıs ~ 
227 A ,, ,, ,, Fev. 3 oda 1 mut Manok agazaryan oğ. Ag(IP ıU 
232 ,, Ahşap ,, Talı. 2 oda Baraka lbrahim oğ. Ayvazyan 6 1 

243 ,, Ka. ,, '!'~h. 3 oda 1 mut. Kasırga Balyan oğ. Kir ~ 
244 ,, ,, ,, lah. 1 oda ,, Manok Sinanyan 3l). 
246 ,, Çimento ,, Tah. 2 oda ,, Minas Balyan oğ. Karabet 2~ 
261 ,, Ka. Bina ,, ,, TarıtesKirkor <'ğ. Ohannesyıırı S~ 
263 ,, ,, ,, ,, ,, Ilaçir Samilyan oğ. Levorı ual l 
264 " ,, ,, ,, ,, l\lardiros Ayvazyan oğ Safll es 4 
265 ,, ,, ,, ,, ,, Toros Dunıanyan oğ. OhaU'~s 
266 " ,, ,, ,, ,, Toroı:ı Amanyan oğ. Ohauıı 
267 ,, ,, ., ,, ,, ,, ,, . k:ırJ 

~~k?rıda yazth gayri menkullerin mülkiyeti açık arttırma ile satısu Ç• J1 l 
tır. !alıp olan.~a~~n .. ~~ .• 10,941 tarihine nıüsadif perş~rnbe genli saat 9,3J da 
kadar .Malınudurlugunc müracaatları. ı 5.18,21,29 

* * * Iskenderun i\lalm üdürlüğlinden 
Kepu i\labıllesi Cinsi Müştemilfitı 
N1J veya köyü 

Kimden ı\letruk 
olduğu 

310 Soğukoluh Çimento l>i Tah2odulmut Kirkor Oh~ınyan oğlu Avak 
315 ,, Ka Uma Fev 2oda ,. Ayvazyaıı oğlu Vant'S 
316 ,, ,, ,, Fev 2oda ,, 
317 ,, ,, ,. Tah2oda ,. UJıanes Bizciyun Kızı Vahit 

Ayvazyan oğlu Vanes 318 ,, " " " " 
319 " " " " " 
320 " 7: " 

Karabet Ilanciyan oğlu Zokyos 

" " " " " 324 ,, ,, ,, Tah3oda ,, \lardiros Sarrafyan oğlu AgoP 
326 ,, ,, •: Tuh2uda ,, Asadur Güzelvan oğlu Artiıı 
329 ,, ,. ,, ,, ,, M han Arslanyan oğlu OhaneS 
232 ,, Ahşap,, ,, ,, Fransız tebaHsındnn delerin 
336. ,, ,, . ,, Tahlo~a ,, Filip Vilippasyan 

Yuka~!d~ yuzıh gayrı nıenkunllerın mülkiyeti aı_:ık arttırma 
mıştır. lahp olanların 7-11-941 tarihine ınüsadıf Cuma 
dan 16,30 kadar ı\Ialmüdilrliigüue miiracaatları 

18-r-21-25-1 

METRUK EMLAIC SATILACAK 
l latay Defterdar~ı~mdan .. • eJtJİ 

Kımden Mutru k ı\luhum nwıı H 
P.No Mahallesi olduğu Lr Mıilatıuzat 

157 izzet Ağa l\lihail Hoca ı\Iuhun oğlu Bedros 2 O Tanıaını JıiS.;I 
103 K.Hıristiyan Abdülmesth Aur oğlu All>er, Ar:sto 250J 56hiisddc4 J 
193 Giil Nikola l)anyal oğluArşilya ve 1>.ıııyal lJ >O tamanıı 

1 
·956'' 

5'.)3 Kubilay Abdülmesih Azar oğlu All>er.Arislo 350 56 Iıis 40 11 

19 Gazipaşa Ulü Hanna andirya oğlu Circi 3;0 Tamarııı 
1038 Cedit Şal::ir Cebbara V.! e~i Vedia Cebl>ara 20 )0 Tamanıı 

293 Fevzipışa Hannıt Na~ıh oğlu Uya SOJ Tamunıı tıiS;e' 
35 Gazip:ışa Gire~ Kehya oğıu Mihail 10) 32 hİS· B. ~i 
31 Gazipaşa Circi oğlu Yakup veresesinden Circi 100 24 his 4 tıı~ 

1
o 

227 Ethemiye Kertuş Ilyas oğlu Cebrail t35~ Yarısı ı6~\11 
28 Gazi paşa Fetullah oğlu Circis 3 JO 24 sehi rııdt)) se11 

62 Acun Konstantin paşa kilı Ve.sile 525 8 sehiınde 4 
156 lzzet Ağa Hanna Dip ~ahura oğlu Cırci· 13JO Tanıacnı 1 1111 1~ 

Yukarıda yaztlı gayrimenkullerin ıııuib:iy ... tı açık arttırnııı ile satış 1 ~·ı~ı1r fi~ 
Satış bedeli peşindir Uallatiyc:, iHlıı vo .sıir masraflar müşteriye aitt!rj0~ti1 6 , 
ihale 27-lL>-941 günü sa:ı t 10 ıh 0.:Jft,rJ1rhktu y.ıpıl:ıl!ıiTıuiHl 15 

yüzde 7 ,5 lem inat akça'iile birlikt~ ınılrac.ıatlurı. ,, ,.,..ı• 
(13iuil ar Mili emlak ıiaira3in fo talip!er.! gösterilir.) 11-2° ·.re 11' ' 

--------------------- ··12terı, d' 
1 d R d rnasr~ıflar nıu.,- 1ilt · Rus arın anu ane mu omen or usunun 111 ) 1 

. Talip olanlar. ıiutt' S 
kavemeti berdevam zayıatı teminatile bır 941 ti 

Londra 20 A.A.- As Londra A.A.- Anııa .. .. 1. 0 
3,l 1, .. ~ r gunu o a "("';.o 

kert mli.tahassıslar, Alman ıst gdl.dtesi, Honıen or· U d 1 ğıı Jll 17/J'. 
ların şiddetli tazyıkına rağ dusunun zayıatının 250 bin efte~lar ~ı-2 c'~ 
men, Karadenizden Kale ki~iye baliğ olduğunu ve L' - satıl8ıl P 

.H.omeıı kıtal:ınnı d~ıri~tir· ımon . .1ıır ır6' 
nine kadar uzanan cephe- ~ y naf tefV ıı " 

mek üzere Bulg•ır ordulu· Hatay~ tııt'11 ed~ A 
de anudane mukavemet et rının gdcııemesil{ornen or S.ıl>unluı11U 1.1al>(n0Y 
mekte ve yağan yağmur· duları arasıuda derin bir in de metruk ?

1
Jt: ıOVj~ 

lardan yolların bozukluğu fıal uyandırmışhr. lira kıyınetıı 11 ,rıı-artınaktudır. VerHen bir r 'ık url 
haberden anlaşıldığına gö· Yer fıstığı satılacak ıınon aç 1 ,111ştı'4ı J 
re, <) le3a şehri sekiz gün Hatay Udlerdar1ığından: tı 2U lçık,ır~j ıo,9 ~l 

.vıışrakiyc köyiinde met- lrnle . 'veW 
devaıu eden ve '.H.omen ruk l>.ıhçelerden toplana • s.ıat lJ da fi 
ordusunun asla )ıaherdar rak depo edilmiş 115 kilo yapılaca~t.ır. il91ı~ 
olmadığı bir planla munta yer fıstığı açık arttırma U · llu ıyt?,, iiŞtt 

' zamaıi t~hliye edilmiş ve ıle .satışa 'ı(ıkarılrnıştır. sarıfı s,,ire 111 ııa'1ıı 
Huslar l..ıir~ok malzeme ka Muhammen .betidi 23 tir. Talip ol:~; tJitll 
çırmağa muvaffak olmuş lir:ı<lıı·. 7,5 i.eııııuatı . ,. ··~ .. 

, 


