
l 1~ . 
lııiı· ~~ 1942 
Şt

1

~11~ •ahibl
\t"'ru BALcı 
&e • 'Yat MOdQ;•Q 

M~~CELENk 
ııy~ 

11 ıaı 111t Ya:tıhır 
~rı~ Madoro •dınıt 
'tii~l'llrtıeııd~if'-. -... 
01r, .~IYen Ya:tılar Ögleden sonra çıkar annı 

~lnıez ~ 'JRES ~' 

lf~fu,,da b · --: 
~l "-3 ır ı 
llın. asla v rı 

y 

Du anlaşılı 
t "' akşam h lk · d ~ 1da çok . ~ evın e yapılan bir toplan 
~'vcılil'lli ~~mımı ve faydalı hasbihaller yapıldı 
ı~~iirııeııe2h ,~rçok dilekler hakkında izahat verdı 
P tıntı ·ı . a arasınd =>ki sa . .. . b' 1 

lıq buçuk t - mımı ış ır ığinin canlı hir örn~g-i olan 
scıa s.. .. -

~ de f d ur~uş ve Vilayetin bütürı ih~iyaçları üzerin-
!i a~latrı H lk . ay a ; onuşmalar yapılmıştır 

TARiHi 1926 YIL 1-t SA\'ı 3202 
79 P t kutusu 24 

Cumartesi 
Abone şartları : 

Dahllda yıllıOı 5 ıir.a 

Y ., racı me'Tilei< tle~ 
8 lira 

llf;nhrın her kalim• · 
lnd 11 5 lturuş elım 

Ucreıt pr(".;,ifir~
G ıni" cıeçen sayıtar • 4 

10 kur Uf tur -·-

Vi ayet çifiçilerine dağıtllmak 
··zere 300 pulluk hazırlandı 

Bunlardan :lk parti olarak yola çıkarılan 
150 pullut.. yakında gelecek • 

\1 rnnuuiyelle httbcr uldığırı ızu güre Z1raat Veka
leti \ ılfiyetimizdeki çıftciler~ dağıtılmak üzere 300 
pul uk gönderıueğe karar vermiş ve bu pulltıklnr ~lııı
zırlLrnmiş!ır. HL..zırlanan pullu !ardan 150 tanesinin 
yola çıkarı'dıği ve bunlı:ırın da İskendt>mna geleceği 
bildirilmektedir. Pu'luklar gelir gf'lmez bunla.dan 
50 l<111esi Heyhaaiye, 50 tı.ınrsi Kırıkhan ve 25 tane
si de merkezdeki çıftc;iiere dağıtılacak ikiıici parti 
pulluklar da yine cif çilcre verilecektir. 

Hiç bjr fakir köy Harbiyede 
~ eı ~lı.y, İ)g"ıl:l d'evı- seleler üzerinde \:Ok fayd"-
ı,.,_ .. rı Rö . 'n ıreıı Jı konu 1 u mrnonıurda artun sımıa 
..,,la ruşrnak i! . şma ar olmuş v~ .. d l . . . 1, 
'o~·,, tııı Y··Pılrn ş zere dılekleriu~hükumet a bildir ile m c ı e esı ıçın p "e mevcu l 

!llLJllıd 1 ve rek isten . kininlerden bnşko kiııin 
!Jlllıak a bı:şta v r mesı kararlaşhrıl t .. min edildiğini söylemi~ 

lünün tohum
suz kalmama 
sı kararlaj.tı 

Hükumet sonbahar 
ekimine layık oldu 
ğu önemi vererek 

tedbirler alıyor 

Tınaz ilkokulu 

•e' ~ lı lııere ha~- m1ş Vt" toplantıııın sor~ur -
J.ıl , ıılu Şe rı· da söz ala V 1• • Vt> lı<ilkın kışlık kömür ,r· "'1, tıan Ha . n a ımız Ş~fık 

,ı/. ~. Lı~~ir~ \10 ta~ M;-- Soyer dilek erP, birer birer ve odun ihtiyacı üzerinde 
•1111. dhrle cev durnrnştur. Valimiz kömür .... ttı. .. 'le .. · rı, ap vermiştir K" ı· 

"' ~ili •I Ve Hel d ğ · oy uye- ve odun fiatları lln başka ~ ~ le k 1 rdi· u ıtılacak tohumluk ·ş 
11,ııtleei ha abalık bir den bshsedt-n Valimı: 1~J~ vılfiyetlerimize nishetle u-

. 10 ıııır bulur•- de y •te kt cuz oloı kla beraber bura 
lii~k~laııtıdu h lk b ı ~ d r m arda to' ıınluk sı için biraz plhalı oldu-
~ 'eri i . a ııı u un ıığunu fakat bu to 

\>ıııenrni hhyacı ve humluklarm hakiki muh- ğunu fak<Jl şimdi bıışka iş 
t Co•· Ş, notlar 8 • la'* Vt" fakir çıftc·ııere \' . ıerle meşgul "llan .köylü-
ı '" sanı· .. c ~· · H :r eıı- lerin kıs:ı bi; zaman sor.-

4 ~ ' İçiııde . ~mı bir egını, atayda bir inşe sı-
-..ıtl l Ütrt)r: ıkı buçuk kıntısınııı as'a va 'd 1 ra piyasaya seter mikta'-
Y t_ Pi uştur d • ' rı 0 OlJ. da ya ac k maıldf'si ı.:ık.1-
tJ.' "- ~lcalıtırJa hı ~gı~~ ve yupılun hrsapla-
iW J -~ı loh azır hulu ra gore Hatuyı mulısul z 

1 
racaklarmı bu ıtibaı la kö-

~1~ ~.t Qıalltif unıJu~<. iuşe manıııa kadar beslivebi- mür ve udun meselesi üze 
•11 ~ L. .ail~ı~t' rneseleleri, l~ce~ hububutm islilı~al t> rinde de lıiı;bir enJiş v ı· 
tll J". oeıı lr\e y d dılmış• 'd x. rit ol na·' "'· .. l ·ş 7" Ilı • \'~ li ar ırn .o Ur:tUnu, 1 anlaşıl uıc;•nı soy l mı ve 
" ı ~i~ Uz"riıı atayın sıhhi dığırıı, zamanı gelince hu. öJeın ıi derllcrimizdt-ıı 

~-~ ~ 1 ~1er ild~ dilt-kler kOmetiııbu husu ta gt're- biriolan o·m,a işerine 
r1 "" \' • erı &ürrn" ken uütün tedb' ı · dokunmuştur. Ş0fık Soyer ..... b e ıst k uş . ır ~rı ala- "' 
ı~t' Uluııa e l~re top- c~ğını maarif ışletinin de nıeıo le ketin lJir ser"eti o· 
ı... 1 n d ıtıre . duzene k ı 1 1 1 ·1.1ış ~erek ruı:. . onu nuısı i~i 11 an orman arımızm ı ıra 

t<tdir B;ı~· izahatı Y~n~. te~birler dUş~nüldli- lıiden kurtarılması içın a-
un lıu nıe guııu soyl0miş ve sıhhi du lınacnk lt>d ıirler araı:ıır.da e . uzerınde durarak soıı d11ğdaki köylülerin h 

rum .. · 

, ,. k ovııy,\ ind rilın si ve ur· 

l'1l Ve asaba la- rnaıııı:rın renı i bir şekild. 
lıar.ıbideıı kurt ırılm sı Jii-

~ lzzn· . zurnunu i~rC't eylemi~ ve 
~ao ıaşes1· ,· . her ınun vv r hataylm ııı T Ç ln h ış llZf riııd~ kö) ıuyu tt·n ~,. on f.) v d . 

) ~~ llldığırııı· ~.g ay temin e , !d, :tlllı~Ş~l~~s· 
1

Ul 'llUllU b Jllll 

\" \'ur Vıll\ zu go·e \ IA et 1 
~" k&sab 1 Yetl~rinıiz-:leı1yı, .. ıakaınının lt>ş bbu-
~~ fi :ı ar ı · uırı.1d,.,n 1~. t 
j loku t .lJlbının iuşn . . . ..u :ıyd:ıkı ş . 

Veı enı ~sı ı~ın 30, 
•l.ıı. er t· ııı edilmek ... . v tona f kın 

'fıtıı r stokar<1f1nJJa SJlın al~zereJır. Bu buğtl..ıy ır-
~ ~~qCaktıtr Yapılucuk, IJelediy:~~ış ·~l . ..ın hubulıat a 
b llaua h. b re ı lıl!n~: nisbetınJp 
y SO ıı ubut f 

lluııa k •atı ne kadar .. . 
~ "1 allar ekmek f' 1 yukselırse .YiHnıf'l 
'b r ıernurlara b·· ~d ıut arı artmıyacııktır. 
t t a <iır. -..g ay \' ·ı 

(} ~ bir 01 rıı 1za göre v erı ecek 
fıs f· kısıro b ı fiyJt M k • 

lıttj ii Uğduyları vild ' U , ımı. e llld 
~ll&calc ıerinden satmağa t'tleki ~memurlar .t 

Oo U g ınuınurJur lesbit d~~a·. vermiştir Bu~-
tl Qı~lllu elçm:?kt--dir. B,.ı·a. e ı nıışUr. Hunların 
ı e" r ara b ~d ,,. r rnernurl ı 

"" e}lj ul§ ay Vt"rilrn· ar .i ~ üksı-k 
ter kılo buğday sat_ılye,~ek, ihtiyacı olan 

ı acaktır. 

Askt>r aıl it rı ı · ym n 
mts l si c doku ııu Vul · 
nıız, r .. ıkarnl..ıra d y n r ı. 

bu lıusus ı iz ıh ıl Vfı' JIJ 

bu iş'n önem e göz b und · 
tutuld rğunu;ve He\,.dıye 
k~maliıe t.ıh..:ııl olu.1·ı p ı
r.ııım ~ ıl sonu'la k d tr bu 
ynr hm işın ~ etıniy CC'ği 
r in nl şılnnş lıu uııduğu
ı u lıuııu ı içın fl1 rkezden 
Ydtdırrı ı tendiğ! ıi v bu 
y.ıı dırı ın yapılac ığıııa er- i" 
bulunduğu u söy emiş Vl' 

öz n u cJl ış,ar ~ r asındu 
b'tirerek top'< ntıyrı son 
VıJriı miştir. 

Ankarn - Zıraat Ve-

Ta·n kadro ile yakın 

da tedrisata başlı 
yac~k 

Cümhuriyel Halk Par 
tisi tarufından yapılmakta 
olun J Jrırbiye Merkez Nahi 
yesinde tam teşkilatlı "Tı 
naz ilkokulunun inşaatı 

bir ku~· güne ~adar bitiri
lecek \(> okul ledrisutu 

kfileti leşki atı sonba\lar r 
ekimi için vilnyetlere IHzuın 
!u tohumluk dağıtmağa 
başl..ımıştır Zirui istihsa
lin <_;oğa tılruası politikası 

göz öııiinde tutularak bu 
yıl sonbah ir ekimi geçen 
yıldan dalı geniş mikyas 

' başlıyac.ıktır. 

ta yı.pılacaktır. Fukir köy 
lüye tohumluk t .. vzii için 
her tarafta hummalı 

bir foa1iyet b.:ışlı:ımıştıi· . 
Zirrad Vekli'eti hiç bir 
fakir köyıünün tohumsuz 
kalmemasıııı bütün teşki
latına ehemmiyetle tamim 
etmiştir. 

Hal er aldığımıza gör ... 
Maarif Mü<lürlügü beş sı
nıflı olan hu okula üı; öğ 

retmen tayin etmiştir. 
Purti hundım ı.:onra 

Süveydiye ve arsuzda birer 
1 okul inşa ettirecektir lfo 

okulların yerleri satın a
lınmış va inşaata başlan

ması için proj'.!leri hnzılau 
mışlır. Bu okulların inşası· 

, için gereken para hazırdır. 

Mısır cephesinde 
lngilizlerAlmanlara karşı bü

yük taarruza geçtiler 
ı nra 2 (Hadyo ga- , 

z fı>S) ırıgiliz ve Ameri . 
kan 1 U\ \T tlerirıin son gün 
1ud ~ :\1 sıı c pbesinde nor 

1 mı d.m üs• iin harekete 
geı;ıneleri hu rnda 
hir taı:ırn zuı başlayacağı· 

nı ihsas fllmişli. F !hak:!-: 1 

lng ıiı lwv v t er inin iki 
g'iıı öııre LephPn·ıı muhte 

lıf k·~·~1l·rinlö biiyiik 
ü çüıie lJ rJ ·ı ı uz ı geçlik
ı i h hl ı i n.ek v•dir. Kay
rağı ~ iı're olan l>u ha 
beıd ~ :\lihver ,ıevzileı'İıl-

. den lnzılnrıımı işg·aı edil· 
d gi V(! ktırşı taarruılarm 

püskürlüldüğune jşaret cd~ 

liyor. ('alyaıı rad~rosu fıı
giliz taarruzunun hir gelış 
nıe gös!erme·jıgini iddıa 

etmekled r. lngiliz't>r lıu 
hususta henüz f ızla. bir 
şey söylcınıyo lar Fakat 
1J)aylar bu taarruzun bü
yiık km·v tler:e yapıldığı 

nı gfistermekt,..dir. İngiliz 
Ier hu taat rıızda muvvaf
f.ık ol ıc.ıldar mı? lng liz· 
lf'rin son hafta r.rı.fa çok 
büyuk tanı ruzlar yaptığı 

ınuh:ıkKaktır. Bu taarruzda 
nrnvvaffdk oıup olanııya 
c:ıklarım kestirm"k ş~mdi 
lik zordur. lfor i~i tarafm 
da çetin lıir savaş vermesi: 
beklene ~ilir. 
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Köylünün köşesi :5 Roma niçin \ ila"' nen teblı'gat Y k k k ahrıa' ~. -.. yonca otu.. iyece ve ya aca 1,1"' , ' 
bom b a 1 a 1 ı m 1 y O r '.'°'" 1"~Y" asliyı· hu~ uk Ant a~ ya q ü m rü k mu halaza tab~ r~ -,.;; 

"Yo cıı,,ııın f.ıydulurı Hakımlı}'tınden d • tı. at; sııyılııııyscak kadur(oktur. Çörç.I bu s•Jale cevap 3025 kııııoş ullın pa· m<ı Komisyonun an .İı "'ı., 
Bu itibarla her girdiği verdi ranın tahsili hakkında An Tahmini ~hıvakkti fi'': 
rne ııı le lıette '8illı • t gör· 1NG1 Lf z BA ş y EK 1 LI N f: Lak yuda 11811 nan iye vekili Miktarı Tutu rı Tem in• 

1 
'{fıOO ':jl müş ve ~uş iıstüorle tutul HU SUlfül.llU ! avukat >uııi Yener tarafın Cinsi l<.ılo Lira Lira Jhal• 9'11 P";İ ~ tı. muş:ur. llatta büy•lk isken Londra A.A.- lAvam dan Antakyanın lıacılta· Koyun eti 1550!l J435U 1114 5.JO- ,,.,ı 16~ l:l' 

derin şark seferlerinde Kamarasında. Honıanın bipli köyiiııdrn Mığırdıç o-941 ' ~ 
d ı 1 

'.ı k A d l h Sığır c..t" 20700 10350 777 5.l 4" _. t S oı usunun ıayvım arm:ı neden doln'-'I havad~n bom la ·up n onyan u ey i- • " 
1 o 9 " 1 

1 
· · k r J ')J 1 ·>7 1 o 381 o 28b 6 ' · 

>Uyü • aydalar ten\İll -:t- balanmadığı ı-;orulması üze ne a~ılan ahtecık ._davasın un L ıu 
ti~inden lskender hu otu rine Çörçil hu husul-\lı. ev dan do!ayı yapılmakta :o 
Aıay~dan Avrupaya geçir· velki demeçlerine katarak lan ruulınkem~de: 
rnişLir. Anadoludan, Hk de- bir şey olınadığını söyle Müddeiııley\ıin ikame-
fo Yunanistan yoli'e 

6
Av- miştir. Çörçil ~vvelki de· ti adresi me\ hu\ hulunarnş 

r~paya büyük l.;keııder nıec,:leriııde ,Kahire veya ve davet kağıdı ilfüıf'n teb 
zamtrnında geçiri!di2i ta- Atın~ honıhalundığı tak· liğ edildiği halde gelme· 
rihleıde tesbil edilmiş bu- dirde Homaııın L>on bala- miş ve

1
dl Je gönderme-

Junnıaktadır. nı.ıcağıoı bildirm;şti. Bu· nıiş olduğuııdım mürafausı 
* • * nun'a berabt>r <:örçil ln- 9·1 >942 pazarte::;i s1:1at 14 

'·)onca,, otile bes'ent"11 giliz hava kuvvt'tlerinin e lmakılruıe slup ilfin ta-
bir ineğin ol'lalama olarak ltaly:ıdaki :.ıskeıi hedtfleıi rihinden itibaren 25 gün 
beşle on iki kiioya kadar 104 ke e bombıtludıklarını i~~indı.ı} itirazını bildirmek 
si t veruiğ\ tecrülıesini ya ~öylemiştir. Hum.lan haşka v~ davacı tarafından ibra:.-. 
p.:ılarcu bellidir. g çen yıl Cenovn homt>ar olunacak St"'neJe karşı lefi 

Keçi ve koyun gibi dınıanı da dah 1 olduğu vımm dermeyan etmı::k ü-
seneııin mua'-''-'en zaman h ld d · - - - z re g' r p k d h' n a e enız bornb.ınlınrnn .t· ·) ıı arnnnıu a ı 
lorındu süt ven n sag~rnaJ ı ·1~ t bı·~· k arı da yadıldığ"ı ~ibi cc- ı anr>n e ıgıne arar ve-
küı>ük hayvanların bile ı ı ·1 · t" v nup ta yrısına Iııgil iz pa· rı rnış ır. 
yonca otile beslendikleri raşütçüler de endirilmiş~ir. ilan Lan!-:.inden itiba-
takdirde süt vermt- .rnüd Çörçil, şimal lltılyasındaki ren muayye.ı rniiddel için 
detlerinin uzadığı ~örulmüş elt-ktrik tNı;slerin{" henüz de itiraz etmediği ve ınüra 
ve yonca utile 'yemlenen hücum edilmediğini ilave faaya bizzat gelm •diği ve· 
hayvuularm sütünde yuV. etmiştir. ya vekil göndermeıliği 
tabakasının kesif ve mik- takdirde muhakemenin 
tarının çoğtıldığ1 anlaşıl- Fon Papen Berline gıyabında devam edeceği 
rnış•ır. gitti t~bliğ makamına k im o\-

Kusaphk hayvanlar mak üzere illin olunur. 

i:zerinde y ıı·ılun lı crübe
lerde saman ve di~ı r yaş 
veya kuı u o:larlu b~sle
ııeıı lıayvanlar:n ellerinde 
&ıkı ık, ueslilik ve .. lezzet 
ile, yor.et otu yiyen hay
vanların etleri arasında 
çok büyük farklar cıl·luğu 
ve ağırlık bakırumdan da 
ylızde otuz nisbetinde bir 
fark gösterd ği anlaşı'mak 
tadır. 

t * 
* "Yonca,,ı ın ya' nı2=-;ağ-

mal veya taşıt aracı _hay· 
\·snlar üzerin·1e d· ğit; ay
ni zamanda yeşilliği ~even 
kümes hayvanları ,üzbr:L• 

de de çok fttyddı les· r· eri 
vardır. 

.:5enenin 300 gününde )'U· 

rnuı.ta veren li~o· lamı yonca 
ile yem'end ğH'takoirde.yılın 
tamanımda hiç kesmeden 
yumurtııladığı gö:-iilmüş· 

ıür. 
~:tlik İÇİtl semirtilmek 

istenen tavuk, horoz, kaz, 
hindi, ördek gibı kumt!S 
havanları yeşil yonca ve 
bunun tohumlarile yemle· 
nirse bir tavuğıın dört, 
beş kiloya kadar et verdi· 
ği va'·idir. 

T 1hiidir ki; bu '.miktar 
meselesinde besenen hay
v .. nların cin3leri amil olur. 

* * • 
Faydslorı stynıakla tıi 

kenmiyt•cek kadar çok olan 
ve nevi çok bulunan''yon· 

Bmlap~şte 3A.A.- Al
manyaıun Ankara BHyük 
Elçisi Ft ın l'apen burı:da 
\lacar devlet adamlarile 
görüştükteu soura dün Al 
manyaya gitmiştir. 

Talebe pansi 
yon unda 

Aylık talebe ücreti 

25 lira oldu 

Türk ~laarif Cemiyeti 
tııldm p.ıtıs yoııunda ;ıy'ık 

talf~he ücretleri 1 tPŞ· 

rini vvel tarihinden itiba
ren Türk Maarif Cenıiyc· 
tiı ce 25 lira olarak teshil 
"d imiştir. 

ca,, nın es·ıslı iki Ç<>şiJi 
vardır. Bıri zirai yor.c ı, di
ğeri yabani yorıc1dır. Bi
zim üze. ind~. inc~lemeler 
yaptığımız zinıi yoncudır

ki: l>uı.un nf\vi hemen dört 
yüze yakındır. 

Bu giine kad tr tarihin
<leo, ci as ind.;u ve fayda 
larıııdaıı bahsettigirnız z;
r~1i yoııcanın lıund:ın son· 
ra nasıl ekilip nasıl "yeti~
lirileceğı ve usulleri hak· 
kında nıütı lmssısların eser 
lerinden uhıcağımız bilgilP 
ri &iıyın oırnyucularımıza 

sonucağız, 

Ş.Oğuz 

iLAN 
inhisarlar Hatay Baş n ii
dürliiğüııden: 

1- 7 Teşrini evvel 
942 den itibaren kahve 
ve çay satışı idaremiz an
barlarından yapılacakl\r. 

3- Hu s ıhş, ellerinde 
idaremizce evvelce veril: 
miş (kahvehaneler . hariçf 
mu rnkkat beyiye tezker~ 
sini hamil lıayiler .vasıta
sile yapılacaktır. 

3- 7 Teşrini evvel 
942 turihinc!e elll.!·indn k:.ılı 
ve ve ç11y mevcudu olan
lar bu mevcutlarını ayni 
günden itibaren 48 saat 
zarfında bir beyanmıme 

ile :daremize bildirecekler 
've hesaplaşmak üzere el· 
terinde bulunması lazıın
gelen alış faturalımnı ve 
s ıir evrak1 miisbitelerini 
idaremize ibraz edecek'er
dir. 

4 - ~tiiddelinde bt•yaıı 
nameı;ini ,·errniyenler elin 
de kahve vn ı_:ay bt:lunuı • 
sa kaçak adeile lı11klarıııda 
kanuui takibat lyapılacal~· 
tır. Keyfiyet alükadarların 
nıahlınu olmak üzere ilan 
olunur. 

Neşriyat Müqürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Aııblkya 

,, 
., 
,, 

Samf!n 

24200J 
121000 

Su O 
22552 

72o0 
3630 

150 
1804,16 

545 
273 

11 
163 

,. 
,. 

" ,, 2200J 1760 132 ,, ,, 
" 22000 1760 132 ,, ibti~ 

1- Hatny Gilmriik ~tuhfuza Taburu ıdıl ~ 
kapalı zarfla eksiltrn~yo konulan yukB~ığtııd'11 

I 
ınikt \rı yazılı m1ddelt:"re ist~kli çık•118 • 16ıı ~t 
re ayrılmak suretile hizıı arında ~~ster;ıerı ,ıl 
atlım fa yeniden kapalı zarfla eksıJUll rto•dl 
tınalrna komisyonunda yap11 acaktır ~8 ~ ti 
gün kom is:, onıla görülebilir. . erJll;' 'l 

2- Bu maddelerin gerek heyetı rıı rode J 6s' 
rekse yazılı olduğu veçhile partiler ha 

1 

~ ~k 
yapılauilecaktir. . sıa•t ~ 
3 ı l l ·ı . ''h ı .. . d n hır ır - s e~ ı erııı ı a e gun ve saatın e alıJJ' <!)ti 
kadar teklif nıaktupıarını tahur satı0 tııl'i. 
na vermeleri ~ 

Kahve ve çay alıcı ve 

ve satıcılarına 
inhisarlar Hatay Başm ü
diirlüğüııden: 

7-10-942 Tarihinden 
itiuart'n çekirdek ve kav
ru'muş kahve ile çaylerın 
perakenılt> sa\ış fiatları 
aşağıda gö terilnıiştir. 
l\lüstahlike perakende 
sutiŞ kiiosu 
kuruş 

50J Çığ çekirdek kahve 
630 kavrulmuş ve çekil -

Türk huva K11r1ımu 
turafındtın köyler~ ve şe-

hırdeki cvl re dağıtıluıı 
fıtra z;ırfhırının toplanma· 

.sına başlanmıştır. Fıtrrla 
rıoı tam olarak Türk Ha· 
va Kurumunu vermekle 
hen.: bir yurt borcunu heın 
vatanımızın t•mniyet ve s:
lahını korumuş ve hem de 
dirıi ()devlerimizden olan 

• •"f>i 

\ Fıtral~;92 Jıd 
:\lerkez ~1üftüJüğilnderı; rbt'~ 

Hükfımetiınızin buğday fiatın• ::i fıl ~~./ 
10-942 tun hinden itibaren su~a ·ııu> O~ 
ohırak dairemizce lesbit edi'di~' 
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