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Sahib ve Başmuha.ıriri 

SİRET BAYAR 

Alernleket menafii ne aid yazılara 
sayfalarımız a;ılmr. 

Basılmayan yazılar geri 
verilmez. 

- _ SİYASAL GÜNDELİK TÜRK _GAZI:Trsi 

Sayı 974 

12 Temmuz 1938 
SALI 1 

Sayısı 100 PaJ'adır. 

Onbirincl yıl 
~~ f{:uruluş y lı 1 Ai:·ustos 1927 

Atatürk, Florya V( 

bir gezinti 
yaptılar 

Is 
ıır:a •ın 

ıur 
lstanbul 11 A. A.- Boğnz 

Atatürk dün öğle- gezinti 
den sonra Acar n10- , dır. 
loru ile FJorya ve 

içicde bir 
yapnıışhır- bir şara 

---------------------------------------

Ekonomi Bakanı 
lımitte kimya fabrikasının 

Maarif Vekili Arıkan 
Kars yolunda 

t r . tt Erciş 11 A. A. -eme ını a 1 refakatinde unu 

lzn1it ıı (A. A ) - emlüstrisini~1 giril- ! mi" ıııüf.·tt iş .ol 1 

Ekononlİ B ıkanr nıekt< oldugu u \'e 

1 

d~~u hal~le ~cın / 
d.. bunu takiben kur.u- golu. s ·ıhıllerınde 

Un klor süJkosik k I b f 
f. hıcak diğer fabrı- ı tet ı c.atta u un .thrikıısının temeli- lrnlnrla ilk b ş yıl ' ınakta olan ı\1a. ' ni atnııştır. , 

lık endüstri progra- arif \ 7dcili bu 
Bu nıünasebt'tle 

s?ylediği nutukta 
Ekononıi Bakanı, 
ter11eli atılan bu 
fiıbrika ile kiınva 

nıının hıınnınlana- gün burayı g .J_ 
c<ığını söylı->ıniş ve nıiştir. 

j 

I< i nıya enJ üstrisinin 
eheınn1ivetİnİ teba-

1 rüz etti r~nı iştir. 

Diyarbakır -Irak -Iran 
demiryolu 

Diyarbakır-Irak ve İran 
d'·ıniryollarıınızda Diyar

bakır' dan itibaren 60 kilo-

abi tcmamlanmı\'tır. Oene 
bu kısımlarda sayısı 101 i 
bulan kfiçiik köprü ve 

metre üzerinde in.,ant \'e menfezlerin ç-oğıınuıı in~a-
kısırnJar<la da etüd :.ıplikas atııı:ı b:ışlanını')tır. Bıı böl 
Yon i~leri tle,·am etmekte geye rnsıliyan Dicle köp-

Saffet Arıkan I 
buradan Karn-
kö~e volu ile Knr 

"' 1 sa gidtcektir. ı\laarıf Vekili ~affet Arı.\.aıı 1 

j 

f a~rih mümessilleri il~ toul ntılarını 
yaptılar 

1 1 .1 k ı1 . ., eı I T np~ar.tı~a mat ue :füe sayı a lJ ece · eı cı>~ t g . • , f • 

ıııi~·tir. Şiııı:ılda Sı"a., Er 1 t:rr ( (tff 
zurum hatıl iizPıiııd11 IJiv. Aııl<ar;ı 11 r\. A. -

D 

D 
İskenderun. 11 -

Bu gü ı Fransız ldo
nisinde ~fürk subay
hn ş -refine bir şa
r;-1b ziynfeti veril111iş 
At: tü kil·' Fr:ll1"\JZ 

Cu ı hu,· r~·ısı Ye 

iki o·· lu ş rtfiııe 
k:1dl h k~ı ldınlını!i
ti I'. 

Cün1huriyetin 

15 i..ci ıııJ r:ö ü .1; m 
hJzrr'r' 

Biitiin B:ıkr nlıl,br ,.e 
mııllıaJ, UrrH·I Dir f'k töıler 
Cii ıııhııı i.\'et ida c•, i rnına 
r,ıuıfa Y<lpııı<.ıı:-ı '<· ~:ıpıl 
ııı·ısı ta~ıl ,., ur olun:ırı i~I •
ı i-ı lı<>p:siııi h.11.ırl,ııııakta 
dıd:ır. Jfa~ırl ld: r ( 'iiııılıu 
ıiy.ltin lü iı ci yıl ı.öııii
mimue:ı C\'\ el tam:ıııılan
ırnş ol<ıcaJ...tır. 

B'zi tebr.k etti 
•e çalışınalar gün gc~dik- rüsiin!in çok ııı!ihiın olan riki'yi çok ton gc~miş oJ,,n J 'i va sa ve orma 

11 ç~ genh.ılcrııcktedı'r. Dalıa temcllcrile Anbar ve Kuru- dcmiP·olu Erıiııcarı':.ı J...n . 
1
· .... 

1 
.. ti ·ı · · Sovvet hüvük elçisi 

9 Y J l Ş (' rı 11 1 (. \ 1 ( f Ç ( J1 • r , • • ."' -5 kiloınctrclik 4 kısmın <la ça.v suları iiznindeki köp- vus.mak iı·iıı Çf'tirı bo 11ı I f. I J t'\' f ıl [..'>us lJ \ r·l ~• 
Pek yakında t:ksilrııırsi rü temcllcıinin sondaj iş. Jarı a~ınıya uğ'r:ı~ırk('ll ce - • ~ · t l 1 ,..l, ·· J 

An 1 anı 11 A. A. -

) bura va ca o·ı 1 a il ) ' " • r < • 

"apı ı.· b ı ·ı ] . . l k r k 1·1·1:-,·ılc·ır 11ı.t"ın1°~sı'I- zıyarc ((('rec Ur< .J ı ac.tktır. Yaı ı!makta leri uır ny ı ı er eıııı~tır. nııpta Divar >a ·ır. ra · ''" , ... .., -

~l~n _ kıHııı<lııki toprak i~- Amele ,.e i,~iJ..rin saf".ı ~ 1 ran Denıiryol ıı da ka ı, ı;ı 1 eı j bu g ii 
0 

zı r:ııı t F r" tısız ; ıı 1 :ı ~il ı: sı il 
erırıın tutarı 800000 met- dıırııııııı Lakıııııncfan te>ıoı na ~· kaıı lıı·r engı '11r· • ıı "" ' " ki 1İ 11 İ 11 işti 

1 
fı k j f e da ıı dol :ı yı h fı lı (ı. 

re nıik 'iılıi tahmin edil- ' zaruri olan Sıhhiye, i ı as- ~arak tPsbit edileıı i, pı og- il 1 1 j t • • t b · ı 1 • • 
"'•kte<lir. ıiu güne katlar yoııları ile dispanserlerin 1 raıııı üıeıintle lıayırlı ad.on- İ ' top :ıntı anııı ıı~c !ıım. . rı < erını 
bunun 40000 metre mik'. hizmete hazırlıkları bitmiş 1 !arla ilerlemektedir. • yapmışlardır. bıldırmıştır. ' 



Sayı 97-' 
l ~ 

Dost Türkiye~e harf inkllibmm 10 uncu yıldönümü: 
1 L_S_e_..::ç:;,__m_e~H_a_b_e_rl_er ____ I 

~~~~····-~---·~·~··~ VlYlrt<dl~ 
Dünyada Atatürk kadar 
sevilen bir şef yoktur. 

Sıtma .savaşı 
1937 yıbndn 2440,86 ki'i muayene 

edlldl 

Sağlık ve sosya 1 ' 
• • • yardını bakanlığı 

Ankara, Atatürkün asri saadetının bir 1031 yılınd a Anka-
.. . 1 k a ırlarca yaşiyacaktır 1 nı, .Ant_a J y:ı, . \ ydın, numunesi 0 ara S I 13cı lıkesı r, Bursa, 

Divarba kır , Eskişe-., . 
hir, lstanbu1, Kay-SelUnikte çıkan ı 

NEA ALİTİA'dan .__ ~_; :r i, l(oca tli, Kon
bcyaı Ye san ırkl arın ınah- sey yazısıdır. Anadoluda y ', ~ta nisa , Sa 111-

l fıtu addetmektedir. Ka- Tii rklcl'in kullandıkları S llll, Se) ha n vik't-
Kom~u ve dost Türki

yede yap1Jan harf inkı
Hibının 10 uncu yıldönii

mü parlak Lir tarzda ı 
tes'ıd edilecektir. Bu de-

rolidi:-, Turııalı ile 'J'ür- rsash harflerin de Hitin- 1"' l <l y et le ri le ra <ya a 
kün aynı şey oldu~u cedeki M. ~- x . Y. H. .. d ) · 
kana atiudecUr. 'l'a rihçilc- harflerine çok benzemek- sıta n1uca e esı Y~ P · 
re güre, garbi Asyada tedir. ı ı nştır. 

1937 yılı içinde 
2,440,466 vatandaşı ~ 

nıız unıu rni n1ua
yenedeo geçirilnıiş 

tİr· Bunlardan 58:3 
bin 483 kişi daJak 
n1uayenesi , 734,041 
kişi kan mua yene~i 
görınüş, 735,096 kişi 
Ş<l fi tedavi , 13,021 
kişi de korunıa te
davisi görnıüştür. 

ğişıneııin bilgi scviye~i 
üzerinde oynadığı rol ,.e 
lü·~a bir zaman içiııde 

fikri hayatta ynpt1ğı nziuı 
t esir berrak bir surette 
gciıe çarpmakt:ıdır. 

medeniye tler kuran lar, sa
ıııi kaviınkrtlen evvel Tu
ınn milletleri id i. 

.M. E. 3000 yılına a id 
dokümanlar, 'ruran dil 
leriodcı Balıil harabele
rinde snıııi <lokümanlar
cl :ı n daha fazladır. Bu dil
lere Sumeı ce ''<' Akatça. 
"'ibi namlar verilmekte 

VI mcı asırda Turnn
hlnr bü~·ük ui r dc\'kt 
kurmuşlaı dı. Bir asır !:iCm 

ra bunlar uygur yaıısmı 

iead etmi~lcrdir. Uygur

lar .Mongol ve tatar me

lezi olmak la lıernhcr, Tu
rani Türkler l>u yazı ile 

pek Çok eserler uı ral.rııı ;;

lardır 

Nüfus Hüviyet Cüz~antarı 
Beş Kuruşa iıdi 

Binaenale\'lı bu i~tc . . 
ön:ı) ak olan Kemal Ata-

..... 
~lup, kökleri Tıı rancaclır. 

x uncu ası rda islfı-

miyet intü;:a ra b :l~laınış 

İçba kanlık, Ka
ınutö yın son top
l a ntılarında kabul 
t ttiği bir kanunla 
beş k uruşa indiri-

~ırç1r f a~ri~alanmn 

tüı kiin dehasına hayran 
olmamak elden gelıncz. 

Türk harf inkılabı , belki 
t ıilmcycu1er için adi lıir 

harf tleğişıncsi ve Aralı 

barfler i ııin yerine garb 
harflerinin kabulü sayı

Jabili rsf' de höyle değil 

d ir. Hakikatte pek muğ-

: lak olan Arab harfleri 
yerine sade bir alfabe 
ık.1me edilnıi~ \'e Türk 
milleti dil esaretinden de 
kurtulmuştur. 

Bu günkü Türkçe yu
karnla zikrolunan d illerle 
hısımdır. Iloııııncl Sumer 
d ilirıi hakiki TUrkçe ad
detmektedir. Karolidi:;'in 
tarihilJ(lC .Ak ntç:ı, Sumer
ce "e Tiirkçc kelim •leri 
mukayese ederek arala
rındaki ucnzerl iği gôstr.
rcn hir cetvel vardır. 

olduğundan , Turan li l~ r Elektirik istim• 
bu yeni el ine yarJ.ım ot- 1 IAk resmi lndirHdl 
mi~le r ve fiilleri Avrupa 
ve Yuııanlığın iizer i nele 1 
çok müessir olmuştu r. 

Bakanlar hey'eti 
Çırçır fabrikalatın
da nıuharrik kuv-Lenorman (Kiltlaniler-

Bu 1 O uncu yıldönü- de biiyücülük) nam eser-
mU bu !lcizc de fırsat ver- T ürkler bunl arın to- ierinde Türlerin ı\rapla r-
d ,.,ırı<len, Aralı harfleri- 1 runl:ırı olduklarını iııkfir dan daha yiiksC'k ka ra k
n·ıı zorlukları ile Türk ' etmemekle heraher. hmf- tere malik oldukların ı YC 

milletinin menşei lı akkın 1 leri de bu ka vinılcrin harf- da ima ida ri meziyetler ib
da bi r nebzecik m:.ıluınat leri ohluğunu iddia et- raz ettikle rini k!ı ydctmck-
l'ermeğe çalişacağı m. mektedirler. Bilfthan· Türk- t cdir 

lcr diğer başka yazılarda 1 
icad ctmi~ olup, içlerin- ı 
de en marufu Orhon-yeni 

Harf taıihi oldukça 
karımlıktır. Tarihçiler hu
nun Jrn vnakl:mnı ararken 
f'Uph" dalğaları arnEıncla 

<hılğ<thnmakt· dırlar. ilk 
ürıcc· t: ı>mhııllc>r yazı ':ı zi 

fesini görıııiış 'ı• lıPŞ~riyet 
ıniuıari 'e hr·ykelır.ışlık

J :ı fikir lr.riııi ifade et ıniş

mi~tir. 

Asıl ml·vzua. gelelim: 
Tiirklcr dil lrnk ı nıınclan 

Turaııi veya Urale - Alta
yik \ 'e yahut da 'I'urano
fin ka' imlerinden iseler 
de. Antropoloji bak ı mın

d:ın aralarında fark var- 1 
dır. )laspero, Turanlıları 1 

-Sonu Var-

vet olarak sa rfo-
1 1unan e J ektiriğin be

her kilovat saatin
den 1 ~ san ti 111 is
tihlak . resnıi alın
n1asını kabul etnıis-• 
tir. 

rilen Nüfus hüvivet ., 

cüzdanlarının bun-
dan bövle bes ku-.. . 
ruş üzerinden hal-
ka tevzi ediln1esini 
Nüfus müdürılük -
lerine bildi rn1iştir. 

Ma~keme~e ~arış· 
tılar 

Kassa p Halil oğ
lu Ahnıedi dögnıek
ten suçlu n1cdrese 
nıahallesinden Hi
dir oğlu Abbas hak
kı oda ı\lar<lin Sulh 
Ceza n1ahken1esin
de nıe~ hut suçla rn 
11111 taa llık kanun 
hü lc lınıle ri ne göre 
yn pı hın <luruş :11.:lSl 
sın\ S J nda iş l e<ligi şu· 
çcı nl'dan1et getire
rek af edi ınesini y~i
vararak rica etn1iş 
ve n1üşteki 1\hn1et 
de da vasından fel!a
ğa t etnıesi üzerine 
nıahkenıe ·suçluyu 
cezadan af etmiştir .. 



ULUS SESI Savı 974 

Timur Gürgan Ankara 
inşaat Usta ve San' at nıe~t pi rine 

alınaacak tale~enin ~a~ul şarfarr 

İnceleyen 
Zeki Teoman 

(Şerefettln Alinin 
eıt!rJnden alınmıştır. ) 

- 11 -

xı _l\x. 
lııUt . v~ul, torun, dost, 
b tefık bt>rıiınle dost olan 
'her kes iyilirrimi n-iirmcli 
ller k b fiio i e::e rnustahak oldu · 
~ llıUkafat ve hürmeti 

~sterrnelid. 
ır. 

}!: ~I :- Düşmanın fakat 
. Y erıne pek ~adık er!e-

l'i S«>v • 
ger w erırn, Onlar lıan:ı 
le .ırse kabul ederim. Rey-
rıne d ter sa ık olmıy:ınlar 
ırse kov ç·· k .. onı garını. un ·u 

ı ar bana da haiıılik ederer. 

iç· Evkaf ve cami işleri 
kan ll'ltitevelli, şehir ve 

t 
8~balara kadı , müftü 

•Yın d·ıd· e ı ı. 

. ller eyalete bir fakih 
~nderiJdi. Bunlar halkı 
enınu 

nıe olan şeylerden 
ve ~-ebd~r, onların L11im 

~r ıye ·ı 
• 81 e uğraşırlar 

Bır .adli. . 
askerle h } e rıyasetiie 
ibtilanarı ,~lk arasında.ki 

ııalleder. 

Diğer Yasalar 
'Timurun bayraa 
girecek} < rıl altına 

ere ınahsus yasa 

- Peygamber . 
rınuı istek! . ~ocukla-

erı rededilruez 

derse onu yapar. Hnlcftnı

dar ''esaya ,.e teklihtı 

k~ıl.ml etmt·li fakııt s:ıhip

leriııi tahta yaııaştırına
malı. 

- Hakan :ldil olmalı 
Vezir seçerken onun uorr-

~ 

rn, naım:~kar, faziletk:lr 
olmasına bcıkınalı. 

- Ifakan knr:ırırıdan 

asla dön meını-li. Emirleri 

boıulmarn:ılı, harfi harfi
ne yapılmalıdır. 

- 1ıuparatoı luğun i:;Jo
rine yabancı el siirdiir
meınek hikmet hiikfimet 

iktizasındandır. Sorırn ka

vi Lir taba devleti yıkar 

saltanat sürer. 

- Hakem hiç kimsenin 
ihtarını küçük görmeme
li, münasip gc:\rdükleriııi 

K.a bul etmeli. 

-Sonu Var-

T rahom~an satın 

.Madde: ı 

A - Türk olnı:ık 

B - On iiç ynşın
dan kUçiik On y<.'cli y:ışııı
dan büyük olıııaıııak 

O - En az 5 sı
nıflı bir ilk okuldan Dip
loma almış olmak 

\_: - vllıh:ıtı san-
at tah:-iliııe ch·ı·ı i:;di olmak 
.MarJde: 2 - Talipler a~a
ğıcla yazılı enak YC ,•pj. 

kalnrla ıı:iiracaat ı d· cek
lC'ı Jir. 

A - İn~aat usta ,·eya 

Sanat okultındHn lıangi~i
ııc• gi rmck iet eıı ild igi t :ıs

rilı eclilınek f'arıilt! Vilfı\'l·t ' . 
makaııı ına hi t<ı l1t·n y:ızıl-
mış istida verect·kt ir. 

B - Beş sınıflı ilk 
okul ş~1hadetnarnesi veya ilk 

ı okulların f.!\! kindcki okul
~ard:ı okumıı~ ,·:ıYa oku-

• w 

makta bulunmuş i~e, bıı 
okullardan aldığı t:ıstikııa
rne. 

C - Nüfuz tezkc-
resi 

D - Aşı raporu 
E - Üç \'a~ikalık 

Fatograf. 

.!adde: 3 1mtih:ınlar 25/
Ağn~tos /H3S Cııırnırtc::i 

glinii M:ıdiııde G:-ı1ipa .. a 
ilk okulunda Ti\rkçr. lu.· 
ı-:ıp Hı nılcs•·. E:;-y:ı. He 
• iııı deısltriııdeıı ~ :.pıl:ı 

ca k tir. 

Bu Okullara Lı'yli iic 
retli ,.e ııilı:ırı olarak taJe. 
lıe de :ılınır. 

Leyli iicreti (tü(ı) Jir:ı

<lır. Leyli iicretli 'l' ıwlıaı i 
ıııı·ktebr giruıc·k iı:::tı ~ ı ııler 

do :ruca şimdiden Ankara 
da: Ank:ır:ı 1rı~:ıat l.J:::;ta \'e 
I>iyarhakır ~.mat mektebi 
Dirl'ktörlükleriııc mürnca
at etmeler! laz.ınıdır. 

Sılılıat Jıınımlan Kiil 
tür idare:-;iııdL•ki Fi~lı•r, 
Sıhhat, hr.vctiııce doldıırııl 

•) ı -fJO 

o 
t) 

~olıııt -4- -50 
11PreiiiiCk - 4 50 

25- --

:::-:ule Yağ 83 
'l Crt• \ ;ıö-1-- -

• ı-

'h ~ 11 il \ :ı ~· lill 
) il 1 :~ 1 

i<; i 

"'> t k d 

. ·) . _, 

bü 

muş snretile t~slıit edile- ır"' 
cektir. 

İ!ıı1 ihan:ı g-irnıe1.dc.>11 e\'
YCl i:-t(•Jlİlt'll br)gf'lc.>ıİ ik~ 

nıill ctlip Kültiir id:ırc•siııf' 
'l'rıııeyc·nlı'r, irııtih:ııılaı a 
kalıul cdilıııiyccf']derdir. 

• 

Daha fazla ıııahıınat al 
mak iste\·f'rılf'r, şiıııdidı'ıı 

~laıt.lin I~ültiir iılaıP:-iııe 

bas vurnıaları lazımdır. • 

A!!O'" ve İLAN 
Şartları 

-·-Abone ~artları 

Aylıµ:ı 
-.::· 

.:.: ... = 
~~ 

300 

4~0 

c> 
ı: ---:2 

tOO 
I&~ Yeni tabadan cJi si
U tutanlar ınu\·afık hir 
cretıe orduya alınır. 

Bllbas~a kara si· 

neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

• 
ın Mar 

1 - ~anat bilenler · dev
et hızm.-·tl · ı ,_! erınde kuHacı-
ır. 

- Fakir ve kü~ük aa
rıat sahipleri halleri ya. 
tılır. 

,l- Sermayesini Jmybe
ueıı t ·· ucc:ıra yeniden ser. 
•rıa)'esi verilir. 

01 - Milliyeti ne olursa 
~un hir aıkerin oğ!uoa 

lllaaş bağlanır. 
, - Adliyede ilk SU" ıır-
~edT v 

8 
1 ır, diğer sııc;lar i~·iıı 

Uçlu ceıalaııır. 

•ul1v.et ve •evke· 
tın YUkselmesı 

lt:ln yasa 

Tr d hoııı bul~şıcı 

bir hastlllıktır ken
dini ve ;ocuklnrını 

koru çare olnrak 
sık ~ık elle rini sa-
bu ı 1 l:1 kendi 
nıendil ve havlunu 
kulbtn çocuklarına 
kullannıa kirli eli
ni kendi gö1.ü lC "~ 
çocuklannıı1 gözle
rine sürıne bilhassa 
kara si nel< lerden ka
çın ( v OPll Y~ Ş 1tn13 

ı; _Bakan hiç kimsenin 

rı altında değildir. Ne ı----------ı 

Posta Müdür~iiğünden 
ınu' al-lrnt teminat 'e mii· 
tf>alıhiılik ~ ap:ı lıilrcc.>g-ine, 
uıalıl,fiıııiyPti olıırndıµ- ı :ı, 

iyi huy ı:-:ılıil> o]dııgıııın d:ıiı 
\ :ıı:::ıik: ol uıy:ıı:ır olrr ;ı 

İL4. ŞAR 1 L..ARI 
ll:ı 11111 ııener sfltıı ınılan 

110) Kuru~ ulnır. 

İlfiıı ne~rinden me u
liyet l abul edilmel. 

ı)ünü geçPn nushahu· 
(10) krnuş•ur. 

Yazın otomobil. kı:;;ın 

hay"anJa haftada i.iç defa 
Po:-t:ı nakletmek ii1.re ~l:ı r

din - Cizre ar;ı~ı }ll 1stn mii· 
tt•ahhitliği 7 /7 / H38 tari 

hinde ~ıçık ı·k ~ill uıey ~ ko 
nulnıuştur. Aylık nıulıaııı 
ıııeıı lıf-'deli iki yiiz liradır. 
M iitt"a hhit kat:i teııııııat

ta n başka lıin he~yU·1. lira
lı k idari kdalt>I tf.ı vcı C

cektir. Eksiltrııe ~5 /7 / 938 
pazartesi günii saat orı Ü\;tt> 

Mardin Posta "c Tclğraf 
lıina!'ınd:ı v:ıpıhcnktır. ls 
teklilcrin yüz sek~en liı a 

' an 1 :ı ı ııı ıl :ı l ı i ı N o 1, u n ; z :ı ı t...--~----~---'-"-......._~__._~" . . 
\el.il tayin r.ttiklniıw d:ıir 
, ekfı!etıınıno ilH birlikte 
eksiltme s.1:11iııdPn <'"'el 1 

ko.ııisyona ıııiiracaat l°tlll(' 

leı i ilan ulıınıır. 

~erıname,·i P"Öı ııırk ,.<, 
• • l:'l 

tefsilat almak i tf'yen'er 

her giin nu rhezde nıi d"i
riy<'te, ıniılhak ıtt:ı ŞP lil -
lerı· miiı aca: t l'< e iliı Er. 

8/12/18/22 

ur daş! 
K ı duğu nuz fa h

r k 1 r "e y; p t ı ,ğ°ı 
llll 1) n\iryoilar hep 
u · 1 1 h ı ı i rıne 
< ücÜn(• d v nır, bu ..... -
g CÜ <lrl ır 

diu<ledir. 

. 
ı ı l 
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