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Adliye 
Vekilimiz 

Başvekilie Dahiliye 
vekili arasında 

.. . ~ondray<~ git- I 
l'~ıı~:ıra ~:ı_Rıı_dyo: · Oz:~rak ile B<ış,·ekil ' ıı~ış · o.laıı Adlı_ye ve-

Genel Kurmay Baş
kanının 

T~ltlkHlkO~ırö 
urkıye bırıncı ba- R~t ık Savdanı ve kıltn11z Fethı Ok

sın ko:ığn:sioia top- C. H. Partisi Genel yHr istanbu)a dön 
l~nnıası ınüuase.be- sekreter vekili arco- nıüştür. 
tıl~ ko v •• D d 1" f'l h"· ng .. ereıs1 n- sın ategrtt artn-
tlıye Vekili FJik ati edilıniştir. Sovyetlerin 

Çin Sefiri 
Anıerika Ayan Meclisi ı Ankara 12 Radyo: 1 

Sovyetler Birliği- 1 

Ankara 12 Radyo: nin Çin Sefiri ve 
Vaş: no-ton a \'an zevcesi 7/ Ternnıuz 

o -
nıeclisınin hariciye . gecesi vuku bulan 
encün1eni bu gün bir otoınobil kaza-

topl a nn11ş bitara flık sı .. neticesinde ölınüş- ı 
kanununun tasdi- tur. 
kini nıüzakere ve Kaza direksi - ' 
kabul etnıiştir. : yonda olnıuştur· 

Ruzvelt anıbar· 

ğo nv.ıddesinin il
ö-asına selahivet ver 
ö "' 

n-ıektedir. 

Vefat etti 
Ankara 12 Radyo: 

Anado~u nj ınsınıo 

Zooğul<lcık cnuhn bi . 
ri vefat etn1iştir. 

Danziğ için 
Harp olınıyacak ını? 

İngiliz· Romen 
anlaşması ı Genel Kurmay Başkanımız Mnrl'~ml Fe\'zi Çakmak 

\ k
, . . ı•)" A _ 

1 

Anknn1 l3A.A. -\ t::ın . f 1ı1 dnn şeıefle-
İngiliz_ Roınen 013_' Genelkurnu-ıy __ bnş~ ri.ııe .bi ı: ziyafet ve-

.t n ,11 n ... ·'"'· . 

1 Ankarn 12 l~ad vo: Ankn ra 12 Radvo: 
li anl<-lŞO-HlSt bu sa· kant Mareşal Fcvzı r ıln11ştır. 
b'1h Londrada iın- . Çal<n1<1k dün ~lu~- , . 4 

, 1· t · lada kıtaatı teftış H;:ı.}k n1dlı oyunlar 
Zcl anl11lŞ lr• . . .. 

1 etnıiş\erdır. ı oynanıış. n11lli şar-

ı\l ~ J 

nıan askeri nHlh· Bir l)anziğ telgra-
ftller1· D '" · · fına nazaran silah 
b' , aozıg 1çın 
.. 'r harp 01n1a vnca- v_e 111ühi 11101nt yük- 1 fransa Me~'uslan Ahş:ın1leyin alay kıl a r söylenıiştir . 

gı kanantınd~dır. 1 lu Alınan vapuru 1 l J 
1 0.ınziğe ge lmiştir. onurada 1 

B \ Ankara ı:3 l~adyo: 

ulg" ar Meclis Reisi Londraya gelnıiş 
ı olnn b. ş Fransız nıe- 1 

lngiliz Gen.,I Kurma · 
Pariste 

as~anı 

Ankara 12 A. A. - 1 başındn Londr:-ldn , busu bu~nbH h A ":ı.nı Ank~ra ı a A. A. -
Bulğar n1ebusan bulunnca k ve si vasi, l~anl;\r .. ı sında l r·~.1 - • İngiltere G end kn r-
n1 ı· · . . " .. _ "' lız nıebusb rıle n1u- l ı) . · ec bl reisi ~1iş·ı- ıktısadı croruş ·neler nınv b~ ş { .-1 nı d l ı-
l'Qf ı lö lakatta bulunn1uş· · 1 · · • ~~ ccck hafta vap~ c,1 {ttr· se gc nnştır. 

.. lardır. 

B ir kaç gün, Fra n
sn hükünıe tinin n1i. 
~a fır i o la r nk Pa-
ı iste- kait~ caktır· 
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Dev!et l~eisleri 
Ne kadar para aliyorlar? 

Büyük Hükümdar \'e 
devıet re:sileı inin aylık 
ve yıllık tahsisathrının 
ne kadar olduouııu \'e b 

ne kazandıklarmı mut
laka merak etmişsiniz
dir. Bunlardan, her gün 
birisinin kini yazıyoı uz. 

lngiltere Kralı 6 ıncı Corc 
Ingiltere hiiklımeti. 

T uncelind e~ i asi Yurttan Ha~erler: 

aşirntler ~ ~~~rta h?yük-
T 1. 1 so ı ıugunde colu 

urıce ınc e n 

1 kalan nsi :ış i retler Gebzenin ovf!cık 
tenkil ediln1ektedir. ve Cuına l<övleri-
~l uka \'eınette İsra:· .. 

ne vun1urta hfn ük
eden bir kaç nşiret -
de peyderpey ttsUrn lüğü!~de dolu y~ğ-

1 k l l nıış, B:l.ğ- ve ba h. o nıa 'tac ıı ar. 

Suriye Hudud~ı 
çeler le ına lısuh.'Ha 

çol~ zarar verrni5-
t ir. 

Kralına en fazla pal'a 
veren bir memlekettir. 
Bununla beraber ~azır
Jarına çok az maa:;; \'e- 1 
rir. 

İngiltere kralının sc- 1 

Suriye ile ı-u·a
ı ınızdaki veni hu

.. 
1 d u d u n t<l ş 1 cH ı Y '·l -
1 kıı1Ja \'ederine Ji. 

Kocasını ~ö~müş 
1 İ~ı arı hu l<la Kası :ıı 

p ş 1 dC\ bir kadın 
ı koc ısırıı bavıltırca-

nelik tahsisatı bizim pa- i«"'Ji~~~~~:;,ı~ 

ra ile 2 milyon 4()() bin 
liradır. Huna nazal'un 
ayda 20:> bin lil'a al
maktadır. 

İngiliz Başvekili ise 1 UMl~l&i:.W~ıil 
8ldığı maaş kendisine b 1zı zaman şan:;ıi ser
kftfi gelrniyecek dere vetioe müracaat ctme
cede &z olduğundan , g:e mecbur· kalır. 

Barem Kanunu Satie binasmm işi 
S l tic binası işin

J .. n doğnn yolsuz
hık tahkikatı de
\'an1 etnıtktedir. 

., 
kilecektir. 

Buiğar Hey'eti 
Bulğar 111eb'us

larında n n1ü rekkep 
bir hey'et ~f en1n1uz 1 

. 
Sırla döğnı üş \'e ~on-
ra nıez·ırlığa atınış- 1 
tı r. 

~~n;~~'~e~~~;~ıwa- 1 Yıldırım~an ölenler 

1 htilascı Müdür 
l(~<liri li posta 

nıüdürü Kenuıl ~Jl 
lira ihtilcis etnıiş
tir. 

İznıirin ala ağaç 
köyünde y1 \dırın1 

çarpmasından bfş 

kişi ölnıüş, üç kişi- .. 
de ağırca yan1lan-

. rnıştır. 

R©ıdy©] 
Tür~iye Radyo~if iz yon 

postalan -'fi ., 

13 • 7 • 939 Per4enıb• 

12,30 Pro~ram. 
1 ~,:35 Türk mlizig·i 
13,00 ~lt•ııılektt saat a~·:ı 

rı, <lj:rn::; ve ırıete1Jrolojl bH· 
beri eri. 

l:Llô - 14 )luzik (k:.ırı~ı~ 
proğram · Pi.) 

19.0U Proğraııı. 

lD,Of> ~liizik l\tt•ıodiJt·r

PI 
19 15 Tiirk nıiizi1Ti Fasıl ' ""' 

hc~·eıi 
~0.00 ~Ienılekct !'aat ay!l· 

rı, :.ıj:ıus ve meteoroloji ba· 
bnleri . 
20, 15 Konu~ma Ziraat 

sa.111 

;20,30 Türk miizigi Halk 
tiirkült>ri 

20,50 Türk müzigi 
21, 1 O Konuşına 

i 1,25 x r::eli plaklar - n. 
21,30 ~1üzik Schumano

Piano konsertosu. çala~ 
.\lfred Cortot - Pi 
22,00 Miizik t kiiçük O!'· 

kcstra - ~t'f Necip .\şkın) 

~3.0G ~on ajan::; h~ber
i1.•ı i, ziraat, eshauı tah vi}[lt 

kambiyo - nukut borsası 
(fiy~t) 

23,20 Millik (cazbant pi.) 
2~\55 - 24 Yarınki pro

ğram. 

Devlet nleınurla
rı aylıklarının tev
hit ve teadülüne 
dair olan k<ınun 
resnıi gazete ile ne
şir edil ın iştir. 

~t ~dik kevkep 
h.dd~ı ~ü!ait obrnk 
kendisine dö:t bin 
lira ıı.ô ıderildiai 

l~i BüyüK Köprümüz merasimle açıl~ı 
Suriye Kanunu 

• • 

esas ısı 
F cvka lüde Ko

n1 İser Suriye kanu
nu esasisini feshet 
111işt ir. 

Beynelmilel şimen~üf er 
~onğresi 

Evlül ClYında is-. ., 

tnnbulda toplana- ı 
cak olan h ·vneıL11i-

"' 
lel şiınendüfer 1'on-
ğresi için hazırlık. 
la ra baştn nmtştır. 
Konğre Yıldız sa-· 

rayında tophınac,1k

ıır. 

· ~' ö 
ıddiasını ortnya at-
ınıştır. 

Ö~retmenler 
arasınoa 
Ö.~ret.rnenler ara

sında vçnİden tn-
w 

yin ve terfiler yt1-
pılın1ş bazı öğret
ınen it re tnkdirna
n1eler veril ııı iştir. 

Elazığ (.\. A.; -
Elazığ ile P:.ılo :ıra

sında yapılmakta olan "'·~"~'"""'" 
4f> metre uzuııluğ·nn 
da Aliş·ın 'e 186 met
re uıuııluğ·uncla Ku
lu~kur lıt>tonarma köp 
rülni, dor.Jüncii umu
mi ınüftıtti~ G(·ııeral 

AuıJullalı Alpdoğan 

tarafınd<An a<'ılııııı-;tır. . . 
1'ürı>ııde ElazıJ! \ e 

Bingiil ,.,ıJil .. ri t 7 ei 
TLiuı koıııutaııı. Elfl 
zı.~, Palu \'<' LJing;i;J 
dcrı gı·len bir ~·ok 
zevat ile birıleıce kö .... 

" ıu ve halk hazır bu-
lnnunı:;-tur. 

Sıc d n ölenler Eliızığ', Bingöl, P.ılu 
~··hir ,.e kaz:tl:.ırı Ye köy
liiler a Iıııa nutuklar !H>y

A n1°ri kel d [l Kn- IP.nmi~. kor.icleyi ke-..rn 
n~<lanııı ş ırk aya- GPneral Alptloğ'an L11n-
leti 1<le sıcaktan 20 lcır~kn~şılık,PrcıPkCum- ı 
.. " _ .. 1 hııı ı.veıın h:ı~ardığ·r bu hü-

kışı olınuştur. · yuk i~lorin sırf balk için 

-
Muazzam köprülcrimizden biri 

\'(' halkın refah ,.c s:rn<leti 
için y:ır.ıldığıııı teb:ıriiz 

ettirmiştir. 

11u giizPI est-rlt•re kn
''tı~nıak . uretile ı:;uyu geı;

rıı"k İ\ İn rsl,i tPkn<'!t>nlen 
ve biul~rçe ıuepkku.tt~n 

kurtulan h:ılk samimf 3C

\'İııı; tezahilrlerinde bu. 

lunmu~lardır. 

nu ha v:ıJiclc yapılan 

diğer heton kOprmerin 
a~ılma töıcnlcri de ~akın
da y:ııl1lata.ktır. 
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Garip Vak' alar 

4 elli, 4 aya~h 4 
~özlü tocu~ 

ç .. Bursa ya bClğlı 
llı kövünde Hü

~eyin k~rısı Fahri
Ye d 
4 e~. ında bir J{adın; 

lı, dört ayaklı 
\·e dört .. I" . goz u gnv-
rı t b' ' . b a ıi cesamette 
aşlı bir erkek ço

cuk i " 
l ogurn1uştur. 

d
Çocuk ölü o\arClk 
OC'.-n.... 
~·ııU~tur. --
Yarınki 

Postal a r 
1 -'ıi/ 1989 Cuı:ıa 

y 
arın Sabah saat 8,:JO 

<la l"k· . 
'·ı. Pn·s Tren postası 

l!'C!lec· k "' 
~1' .e • ~a\'\ır. Gercii~. 
•ıılv·t l. L • •l • dıl, Cizre. Divar. 
akıı• "\.T • • " 1 

' ~' usayuin, Kızılte
Iıe ve D . 
d. erık postahm 11'i-
~Ct!kf o 

ır. 

Jlekttı k' · el P ·ı~•·sı saat 8 en 17 . .. 
l)ak ~P. IIa\·ale 'e 
.1

1 
.,t kı::ınıı <ia saat 8 

\.1 ·n 1 ~ 
n şe katlar açıktır. 

-.............. 
--------ı 

Çocuk 
l(Çocuk Esirgeme 

k Urumu Genel n1er e . 
k zı tarafından çı 
arı 

( 1 rnakta o 1 a n 
Çocuk) adlı derrrİ· 

llt[} ( :::, 
146) Savısı çık-

llııştu· ~ . 
y 

Urt vavru1arının Sa"\ . t: g ık, sosya 1 l(ül-
i~k~l durunılarının 

ışafına hiznıet 
eden b k . 
. ı u ıyn1etli 
uer · · ç gıyı çocuklara 
b ocuklu ana veba· 
r~lara te,·siye ede;-
ı~. 

Mardin Vilayet Daimi Encümeninden 
Mardin memlekt hastahanesine muktazi yi~·ecek ve yakacağa ait Pksiltnıt> listeRi 

Cln•l 

Salça 

Sabun 

Kesme ş~k.er 

Kuru ilı.Unı 

Kuru fasulya 

Y oo·urt 
CI 

Süt 

8:tu'! yağ 

Pirin~ 

Et 

Odun 

Kömflr 

Çay 

Peynir 

Patatt'S 

Kuru kay~ı 

Su ı:eblP.si 

Xişaste 

Lpanak 

Taze Uzilm 
Kuru soğan 

.Pirinç UDU 

Azemi asğarı Teminatı ihalenin 
K Uo Adet ~Uo Adet Ev•afı L" K· Tarihi ea Sa - - -~--------- - - - -
150 o ıoo o 

150 o 130 o 
I' 

4vv o 850 o 

150 o 130 o 

201) o 150 o 

1800 o 1500 o 

3200 o 8000 u 

300 o :?50 o 

1000 u öOı) o 

2500 o :!000 o 

6000 o 5!'>00 o 

50000 o 45000 o 

1500 o 1300 o 

5 o 2 o 

40 o so Ü 

500 o 400 () 

50 o 40 o 

350<ı ;)000 

20 u 15 o 

200 o 150 o 
400 o soo o 
300 o 250 o 

3;; o 30 o 

- -Eski v~ bozuk olmayacak 
su gibi mev atla karı~ık ol
mayacak 4 23 21 / 7/939 Cuma 1! 

Xumuneye g-iire eneyi 
l'instrn ve kuru olacak 
Türkiy•~ ınamulatııı<.laıı 

piyasenin en güzel ~.Pkerir. . 

5 62 

<len olackk 10 80 
Hebab ü~Umli olacak pi-

y asenin eyi temiz ve etli 
cinsinden 2 81 
Ayi~e kadın fasuliyadan 

ta~ \C sai reden arı temiz 
ve pi,vasenin P.n iyi r.in-
~indcn SO 

Trmiz \'e nefis olacak rk-
~i olnı:H·aca~ 11 25 . . 
:'u ile kanşık '>lmayıtcak 

taze \ 'e temiz ,. 14 40 
Xuım~ncy~ uyğ'un ve ~lar-

diııin fln rn·fü~ ,.c en t< miz 
ya~mdan olacak ayran 

.. • ,, 
" 

" 
,, 

" 
,, 

,, il ,, 
" 

" " " 

l! .. 

,, .. 

g-ibi me,·addan arı olarak :: t Wl 25/ i /939 Salı 1~ 
X umunesine uyğuıı Yt,; ma

ruf Diyarbakır hah·ıılık cin
sinclPıı tcnıh ve mevadi ec-
n~biyl•den arı 18 7:l 
'faz<> erktk koyun eti n~ 

hu:-nıa olac,ık n6 ~f) 

Somun hallnde pi~kin mı
ınurı~ye uygun 4 y1ldıı nn-
oan tcrııiz olacak :>8 50 

M.i:-:c odunu 0,'0 7n i ,·a~ . . ' 
25 i kuru olacak :n 50 
Mişe odunundan yak1lm1ş 

temiz ve iri olacak 2 66 
Piyasanın eyi cinsinden 

olacak 1 sı 
Edirns beyaz ,.e k:ı~ar 

peyniri olacak o 90 
lri taneli piyas(~nin en iyi 

cinsinden olacak bm.uk 
olmayac .. k 4 50 
:\Ialatyanın en eyi cinsin-

,. 

" 

,. 

• ,, ., " " 
,. 

" " 
,, 

" r, il 

" " 
,. 

ı• " Jl 

den v ·H> 30/i /939 Ouma ,. 
Fahriye veya park dı>ni 

Jen ayni zibi 
Kokulu olmayr.cak tt•miz 

ola<' ak 
Eyi ,.e temiz olacak 
Piyaıı~,1in t>yi cinsinden 
Bozuk olmayacak piya-

senin en eyi cinsinden 
Eyi~indı>n olal·;ık 

::?l o 

o j(J 

o 60 
o ~4 

1 80 
o :33 

,, 
.. ,. 71 

,, • ,, 

" 
,. ,. ,, 

,, " 

İhale tarihirıden itibaren Memltkt't h~stalıaıı<• :siue nıuk1:.ı1i )·iyetl'k 'f' :-aiı~ : çık t.·k~iltn ı < ye ç-ık:uılmı~tır. 
Alınacak erıakın cin~i, kilosu evsafı, m•ıvc.ıkkat teminat nıiktmiyle ihalelerinin t:;ün ve saatı hPr k:ılrmin hi
zasında birer birer gösterilmiştir. kati ihalelFri Vilayet m:ık~nıı.nda to~~l~~acak olan M:ır~in da.i.nıf Encü~e
nin<le yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teruinat makbuzlarıle ılıal e gunune kadar Daımı Encunıcnc mUra. 
caatları ilan olunur. 13 15-17-19 

Yuırtdaş: 

Felaketli günlerinde imdadına koşan 
<c Kızılaya » Yardım et ... 
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iDAREHANESİ l\11.ARDIN'DE • Umumi Nesrivat Ye Tazı ı.,ıerl 
Direktörü Eald Halkevi Biaaal Haaaaf Dalr• 

Teljraf Adreal 
Mardinde "Ulus Sesi,, U USSESI ~f. Siret Bavar 

Baaıldığı yer: (ULUSSEsl) Raınnıe.I 

ô Ok Öğretim 
. 

J\faarif Vek<llt'tİ-
nin haf talık olarak 
çıkarnu1 ğa deva n1 
ettiği <İlk Öğreti ın) 
5azetesinin (\;) ncü 
:1üshası da ~1 ıtba
amıza gelıniştir. 

1\1uaili111 )erle ta
lebe )erimiz için fay
dalı yazılarla süs- \ 
lenmiş olan hu gü- 1 

zel gazeteyi oku
\'ucuların1ıza hara
retle tavsiye ede-. 
rız. 

Yurddaş! 

Kaça~cıhk ıapma 

na 
Çocuk Esirgen1e türel durunıların1n 'J 

Kurumu Genel ~ler- inkişafına hizn1et 
kezi tarafından ç1- fden bu kiyn1etli 1 

l<anln1akta o 1 a o dero·ıvi çocuklara 1 
.~ ., 

(Ana) adlı derginin çocuklu ana ve ha- 1 

(Li) Sayısı çıkmıştır halara tavsive ede j 
Yurt va vru larının · · 

rız. 

S:1ğlık, Sosyal Kül- j 

-----~~ 

VUfg)TOAŞ~ I 
Türk evın1n şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz. kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupla n ol rna-

van hir e'·· Çocuk
~uz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
mizi yrışatalırn. 

Yu va nı n saadet ve varlığını doğur·an, 
Aile- düğü nünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilrnt>kten mnhruın bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver ., 

Çocuk Esirgenıe Kurumuna üy.e ol. · 

YURTDAŞ! 

Hava 

K una 
1 t 

Buyardım en bü-

yük biryurd bor-

Mar~in Tra~om Hasta~anesin~en 
NEVİ 

( ç yıldı'l. ekmek 
Koyun ı·ti 
Pade ya<1• •.) . ,... 
Pirinç 
Rulğur 
Şeker 
Süt 
Domates ~alı;a::-ı 
Donıatt. 
Taze Bamya 
Patlıcan 
Kabak 
Taıı' Fasulyu 
kuru nohut 
Kuru F:tstılya 
Kuru Bamya 
Kuru So;tan 
Pirinç uıııı 
abıın 

Me~e Odunu 
Ön yağı 
Su 
Patates 

Miktari 
Kilo 

5:?Uu 
~:560 

280 
G5ü 
GOU 
190 

1500 
110 
250 
11 o 
H50 
200 
450 
150 
200 

12 
300 

r> 
150 

45000 
200 

1a50 
260 

Temin 
Lira - 4ı!B 

1m: 
::274 
162 
36 
G8 

1()5 

44 
10 
13 
17 
1~ 

ö4 
g 

24 
6 

24 
2 

75 
562 
45 

135 
31 

Beddi 
Kuruş 

ü5 
00 
40 
50 
00 
40 
00 
00 
()() 
20 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
(JÜ 

50 
00 
00 
20 

Teminat ak<;ası 
'!mı ........... ~=--................. ... 

Lira 

57 
20 
1~ 

f> 
12 
8 
o 
ı 
1 
o 
4 
o 
J 
o 
1 
o 
5 

4!? 
3 

10 
2 

Kurut 

75 
60 
G2 
19 
70 
10 
41 
30 
75 
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Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
r~ların ~ağlığına eı·işebilrnek için Yılda bir 
Lıra verıp Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım. . . I 
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~~ ii KURDU v UMUZ f ABRİ· :~ ·- .. 
~~ 5! KAL AR VE Y APTIGIMIZ ~~ .. ·-
~~ i! DEM. RYOLLAR if 

Mardin Trahom mücadele Ilastnnesinin Hlı!O sr.nef;j ~fayı::- nihavetine kadar 
ihtiyacı olan ve yuknnda nC\''i, ıniktM ''e t:dımin bedellt1 rl y:ızılı ;rzak miktarı 
eksiltme :;-artnanı(·lerine göre ayrı ayrı gösteıilnıi .. tır. Eıı:ık , e mahıuk:ıt ( 15 ) 
giin nıiidd11tle :ıçık ek.-..iJtmcı ile ek~iltnH1$ İ y:-ıpılat:iğ'ı gün 26 temuz 1939 ( cuma ) 
gilnü !:!aat ( 10 ) d:ı tırahom hastanesi binasında toplarıan satıırnlına konıi~vc>
nuutla y:ıpıl:.ıcakdır eksiltmeye girecc>klerin °,~ 7,5 ilk 1cminat akçalarının ~al 
ıan lığ'111cı yatırıııalaı ı. Fazla uıalumat ,.e şart ~ameyi görnıpk istiyı nlerin her 

~- .. •• Rft.p 1 b. • ,,,. •• ~ u usun ırıktirıne gücüne •• •• •• ... dayanır. •• .. -· •• &• 
ii Bu gücü arttırmak hep senin ;i .. ., .. -· :: elindedir := •• •• 
••'•••••••••&•a•&•••••&•l•&•b•~••••••••••••• ·~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iilP trahow lı4'etaııesjue mUracatlat1 \ltn olunur. 1;; J5·17· 1li ' . - . .-


