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~eh~~~~~~~~~~~~~~~S~A~Yl~Sl~2~K~UR~U~Ş~TU~R~·~~!!!!!!!!!!!!~~~~~ 
k sıı;'.~iz Kız Enstitüsünün Ç •• ·ı Birleşik Millet-
"h. Qısı dün v ,. . . b" orçı ~timiz Kız .,, ... a ımızı~ !r nutkıle açıldı ler gÜnÜ mÜ-

.Yıllık . ~nstıtu- 8eçkın bır ziyaretçi kül lt!si Du"' -•• bı" r mesaj· 
'l ~- r:ergısı d .. . b f" I ,,. '41t'fik S • u.n gezrr ış ve Hatay bayanlc· n a!,e e 1 e 
aç•tnııştı~ye~ın ~ı~ n~n gösterdiği bnşanyı tak neşretti Ruzvelt bir nutuk verdi 

~N· · ergıyı dırle karşılamışlardır. 
'rı fl'l "f İşgal ve işkence altın Vaşington : 15 A.A.-
~ir u ettşimiz Sivastopol ~lüttefikler günü munase 
'Ilı' kaç .. da inleyen milletler betile Ruzvı-ılt bir nutuk 

ıZde gundenberi k 1 1 f:şglll Parti işleri· Ön Ünde urtu uş gün erini vermiş ve ezcümle demiş 
t b 1 b ki lir ki: işittı· u unan Parti M h e ıyor 

b~aht~ztt·llahkesir me· u arebeler bütün Londra 14 A.A. -Bir· "Bayrak gü:ıü olan bu· 
ı •n 'f' 'd şiddetile devam 1 . , 1. d 1 gUnü düşmanın yt>nilı:esine 

ta
1 

r kuç g" ırı oğlu· eşık Ll ılltitler ~ünü 0 a· tıdısis ederek kutluyoruz. 
rehr· . 'un sonra d' yısile Uaşvekil ~1ister Çör ~. •rnıze d·· e ıyor .1. .,.,_. b" . insanlığın muhtaç olduğu ISk • onm l 't k çı ın ueşrettıgı ır mesaj· b eııde e < n os ova 14 -A.A. dört şey Vdrdır : Hava, ışık 

~ ~k runa gitt'k S l da deniliyor ki: 
J uer · ı 1 • on ıaberlere göre tıivas· giinec:ı, kuru ekmek; bunla· tı~. <t ınnııştı Birle~ik milletlere hitabe " 

(1 ~rn~ r. topol önünde muharebeler _rm hepsinden mahrum."olnn 
-~ '' 1 l'l'luı b 1 den bilyük dostumuz Reis -

~rl~ h a osu şiddettini arttırmıştır. fakat Ruzvelt Amerikalıların ölür. Bir kı<:mından mah· 
,f11uıııaıırlıkları bütü gayretlere ra!lmen uzun senelerdenbt>ri 14 ha rum olursa zayıflar. Faşıst 
~'tdi~~z~~ Hataya Almanlar ancak anu kuv zfrnnı kendi bayraklarının zorbalarına karşı birleşmiş 
Olara~unun yıl dö- vellerinin ~toplandığı kil· şerefi ve birliklerinin tim· millatler, işkeore altında 

Uttıuz 
5 

,ku~larnakta çük bir kesimde Hus h 'tt· sali olarak kullamayı an· yaşayan Alman milletini 
~ ~llda 1 ernrnuz gü· !arına girmeye muvaffa ol· ane halinde kendilerine bil ve zalim 1:.f ·ndilerin in kır 

ıı~ Ü lflılo ~lağan lüstü muşlardır.Düşman bu nokta· dirmiştir. Mister Ruzvelt bacı altıod.ı in'eyen Jap..>!1 
.;e 1uııull . •. Utlanacaktır yı ancak:ağır kayıplar pa· Amerikan milletine yalnız, millatini kurtarm ya çah-
tıfıı? 1klaru'Çı. icap ede~ hasına yarabilm:ştir. Hus- ~başlarına değil :ıicnkar şıyor. 

~·~ur. H Şınıuideı; baş- .. ların cesurane karşı hü· ·:birleşik Milletlerle yan ya Nutkumu, Birleşik \Iil-
d \ Jtı ı: u arada 5 T ' •• cumları~ sayesinde•,.düc:ı na dövüştüklerini hatırlat· leller için yaz lığtm şu du ı 

e 6 a 4 ak em- n " 
tı I ~1 1 koııa~arnı saat 21.. man kılalara ilk mevzile· taktan sonra büyük günde ile bitiriyorum. Ey, hür 

'f)t 1 .. t ~~~ gı bahçesin· rine atılmıştır: Ancak iki kendi milli reniklerini ve ins ınların Ali ahı! Milleti· 
'~t ·~~ila.~e ~ava Kuru· ~Un içinde yalnız bir ·ke· bayraklarını kutlarken :Bir· mizi ve hayatımızı, hür in· 
ov tı t-r1ne b' simd beş b" ı · leş' k 1\1"11 tl · b kl · ·il l · il ~·· ıq lerti .ı.. ır .gar- e ın ö ü ver· ı n ı e erın ayra a· mı:1aları v~ mı et erı esa-
ş~ / t llerı~ar~· ~ılnııştir.r mişlerJir: rını ve bayrakların temsil ret altma almak isteyen 
~5~ ti

1 
·İle ın~n .o~tün Bir fransız ajansı ettiği varlıklan da selamla terden koru ve birlik ve 

· ı' it btitu r:eçnıesı •Çin Rusların maıarını tavsiye eylemek· kardec:ıtik inanıarımızı kuv 
1'1 .ı 11 'tıııı. 11 ha· ı k t 1· s· l 'k k 1 . " 9v ~et ..,tır y zır ı lara e ır. ır eşı uvvet erı vetlend:r. Diinya, kainat 
·"· ~ . ~lışa' &kında bi· Sivastopof u boşaltma- tebcil için ben de kendi ortasında küçük bir yıl· 
sı D·· <.: 1 karılt!cak. b I d b ld sesimi Reis Ruzzveltin se dııdır. 

1• k ya aşa ığını i iriyor 
90 J1i ~n :• V sine katıyorum. ölenler!n Bu kilçük yıldız ırk 

,,. ~k U işi 14 -A.A. cesaret ve fedlikarhkları f 1 · d · 
~~ ~I etıder m a Ç Havas Ofi ajansı aske· önrnde hürmetle eğilirim. arkı 0 mnyun bır imya 

laı. tın g · . r·ı d l k haJiıje geti r. Kısa haya r t['llıile arınızon urum 'a kında di· Unutmıyalım ki işgal ve iş-
'h·11t~Jl t Antakya gar yorki: kence altında inle- tanı dünyayı zu'bumdaln kur 
"'l~..Je akırnı d·u· n •• "l R t armak içın ağış ayan 

\1 ı~ man us ceph0ı.:ı"nı'n yen memleketl .. r erkek Q gen l'k • ....-: ' insanlara mnll'lret ve cesa 
b· a karşıı ç 1 spor en büyük faaliyeti hala kadm ve çocuk kurtuluş ret bağışla. Bize yalnız bu· 
•r aşarak [g" Sivastopol önünde toplan· gününü beklemektedir. b dır Illaç u· ktad gün için dehil, ed1 bir kar 

. Ma. yap- ma ır. Bir Ç0
1
C istih Rsula a a·· d ı·k b ı 

S 
ır, Vaiıını·z kamı Al t r Q re eş 1 8 ış ,, 

.ır man arın eline R 1 d 
b~kı erk~~erıe askeri geçmiştir. Alman kuvvetleri püs- uzve t iyor İ: 

( ~ t haııc ve kala Alman hava kuvvetleri i B 1 
t :ık· tarafından Hus avcılarını ortadan kal kürtülüyor nsanlığın hatötı ir .. -

1~r . 'P odilıııiş dırmaya muvuffak 'olmuş· Moskovu :14 A.A - şik Milletlerin asker-
,~ •1ki lak • lar, bu. suretle savaş' 

1 
tay- Son günler iı_:inde Sivas· I t d'I 

h. 1>-i Oı· 1111 oyuncu- y ı b topolun şı·malı"nde bı·r erine em ııy e 1 • ~ .1 nu are erme irlıirini kova· 
ii~~Olleril~ış v~ .tek h~yan dalgalar huliude is· kesimde- ıiddetli muhare· mıştir 

~ıtllf alarııı, .. seyırci- ti.hk~mları ve_lopçu ınev· beler olmuştur. Almanlar Vaşing on 14 A.:A. -
1 ~ ~:~tdir. uz.erleri- zılerı tesirli olarak bom bu cepheye mühim mi!i Heis IHuzvelet Amerika 
l·s enderu ~alan:ak imkanını vermiş tarda tank ve top.;u kuv· ordusunun g.ını ohm 

~lı't 01•1'11
1• 

11• takı t D h ti · · · l d. ll '-' · J ,ı • ' b~ "y t 1 ır. Un e enınıiyetli Al· ve ~rı gelırıııış er ır. un ı tiuk gaıel n e euız aşı 
• t-

1 e S1Jna dan lıaşka Alman hava rı Ame'" ka Kıta urana hi· \; nıan savaş tayyare teşek· re ' küle~i sığnakları dövmüş kuvvetleri durmadan dö· tuben neş llijı mes~jla 

ıil rı 1 b i r ;~.:' ~:!1~~~~.;s~~~~~:~~ ;~::ı~ ~: ıi ~· 1~~~~:0 h :u di '.!'B u~~'n iııo "1ığııı h• y •• 
\aşitı Yy a re a~ınıştır. Bdrlin mahfilie küçük kesimde 3 defa ta• ll ve hürri~etı size ve Bir 
~d R'to,

1 15 
rıne göre Huslar Sivasto arruza kalkmış, fak at cep loşik Milletlel'in silfih ar 

l·\'~~ - A.A polu boşaltmaya başlamıq heyi yarmaya muvaffak ka Jueların;ı emniyet edıl· 
(, ır tor~;ıhurebesinde lardır. y olarnamışur. Başka bir ke miştir. Alnı ı.ı ve Japon 
,~~llıışt:r.att8ın tayya· simde de kanlı muharebe' er şeflerinin zulrnu altında 
r ""ı sı u tay saatte 35 kilometre sür olmuştur. Almanlar bura· inley~n milyonl~rca insa· 

~l~~re n~ıftan başka a~a . maliktir ve 6000 metre da şiddetli bir topçu ate mn ümidi s'zle.rsiniz.,, 
Ur, '~bette daha ırtıfaa çıkabilmektedir. Tay şinin himayesinde 4 defa kürtülmüştür. Düşman mu 

u tayyare Y~renin uçuş sahası 460 daha hücum etmic:ıtir. BU· harebe me~d,rnmda 500 
kılometredir. " tUn Alman tankları: fpüs: öl~ bınıkmı~tır. 

iz -Sovyet 
, nlaş ası 

V Berlin matbu 
a ı ıdaki a ·si n 

B 'in 15 -A.:·. 

} p uyor. 

[ ô ş •r B o ıaht ·r de 
bu ır ı n 'dlğıt, 

t h · l r nutukla la ka· 
z r. mıyı:ıc ğını kati neti 
C'n.n s vcış mnydrnında 
b :ıı o'nc ğım yt.ı;uı ak

tadır 
~~-....,....~~~~~"!!!!!! 

sa DAKıKA 

İtalyan torpil 
botla rı 

Karadenize nasıl 
geçtiler 

Bero 15A.A-13 hazi 
ran tarihli Alman tebliğin· 
de ltalyau Torpil botları· 
nın Karadenizde fJ.aiiyec 
gösterdikleri kuydPJilmek
to idi. ltılhak1kd bu hal 
Tfü ıiİyenm Boğazlanlaki 

hakiı>1 yetı dok mur. Bu 
• ı;u:il i ılan t lı n eı in 

< dogru-....ı v r vf:luku· 
mı o p ı IJl lan· 

~o ~ g çmiş 
l un.ıı çti~i 
r ya Hu.) ile 

. p helindo v }'ahut 
ıl.Ji Alu..a ı as· 
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Asfalt yol tamiri Munakasatem 1942 yılı hub, bat mahsulüne 
elkonması hakkında kararname 

8 
1 
Hatay fm M tidti rlüğndeu d. d. 

1-Vilfiyet yollarında 1 l 

6 Köy ihtiyar h~yetle 
ri, kır b"kçileri, j ındarrna 
VA zabıta l\uvvrıleri tuh· 
mm, tesbit v<> elkoyma iş
lerile ödevlemlirilenlere va 
zifeh~rini ifa e~ !edilderi es 
mıdu ve lüzum görülen 
.ıhvalcle yardım etıaek ve 
fauliycllerini teshil eyle· 
mekle n:ıükelleflirl6r. 

7- - Tahmin, tesbit, mü 
ı akJhe ve elkoyma işlerin 
de V.tlilul'in ve mahalli ida 
re umirlerinin emirlerinde 
istihdam edilenlerden me· 
rnur ve müstahdemlerin har 
cırah ve zaruı'i masmfları 
meri harcirah hükümleri 
dairesinde Toprak Mahsul 
leri Ofısi tarafından öde· 
nir • .Memur ve müstahdem 
olınayantara da zaruri mas 
rnflur karşılığı o!mak üze· 
re Otisçe azami beş lıruya 
kadar yevmiye verilir. 
8- Elkonan huhubatın 

ikinci madde mucibince 
müstahsil ihtiyacma bıra 
lnlamııdun fazlasının 2/15 
888 numaralı kararcame 
ile bu kararnameye ek ka 
rarnamelerde yazılı hüküm 
lere tevfikan bedelleri, le· 
s~lltinı edildikçe temameıı 
ödenmek suretile mubayaa 
ve Hükumetçe kabul edi· 
ıecek esaslar dairesinde 
l< sellümüne ve Ticaret Ve 
ka ctır.c tensip edilecek 
şekil ve şaıUcırdaiıes:rıde 

ıddıhnrıı a Toprak ~1eh· 
sulleı i ifJsi vo Ufis teşımtı 

tımn buluı.madığı yerlerde 
Ofise yardımcı olarak 1'. 
( :. Ziraat Bırnkası meınur 
eailmışür . .Müstaksıllerden 
mübayaa her köyün mutat 
pazar yerinde yapılır. l'ıca 
ret Vekaleti, lüıurn gördü 
ğü yerl~rde Zahin~ci Uir· 
liklerinin köylerden muba· 
yauda l>ulunmasın:ı müsa 
ııde edebilir. 

9 - Etkonnıa hükmüne 
tubi hububatın, Topruk 
~1alısulleri Ufısinin, bu 
rnfü.sseselere dil alım yer 
leriıı .. s:vl:i, muhı.llın en 
büyük 1\lulkiye memurla· 
ı·ile bu teşkilfit arasında 
yupılncak müşterek bir ter 
tip dairesind~ mahallin 
en Bü) ük Mülkiye memur 
Jaı ı tarafından temin olu· 
nur. 

10- Elkonan hububu
lın, J'oprak Mahsulleri 
Ufısi ve T. C. Ziraat Ban· 
k1lSI ,tcşkilôlı veya bunlar 
namına mübayha memur 
kılınacak h a k

0 

i k i 
ve hi.ikmi şahıslarla Ticaret 

Vekaletinin tayin edeceği 
r{srni teşt:'lcküllerden gayrisi 
µe satılmusı memnudur. 

11 - r opra k l\1ahsulle 
ri Ofisi veya T. C. Ziraat 
Banlrnsınııı teşkilatı bulun 
mayan veya bu mürnsese· 
)erin mevcut teş'kililtı mü 
buyany· yetişnıiyen veya 
teşkilfıt vücuda getirilmesi 
ne imkan bulunma 
yLrı veyalıot her ne 
sebrple olursa olsun lüzum 
görülen yerlerde köy mi• 
bayaalurmın Z ıkireci Bir
liklerine yuptırılınasına Ti· 
Ceiret Vekaleti mezundur. 

Ayni zanıunda Toprak 
Mahsulleri Ofisi emrinde 
un istihsal etmeyi ve istıh 
sal ettiği uııları Ofisin 
tayin edeceği fiatlarla ve 
göstereceği yerfore satma· 
yı kabul ve taahhüt eden 
lt.ıre yıllık vas:ı'i istılısal 
kap.:ıs.telı!ı ini g~,çmemek 

ku)ldile müstahsılden doğ· 
rudan doğruya hqbubat sa 
tına ima 111 ÜSJadesi verile· 
bılir. Tıccıret Velrnletı bu 

~uretle yspılucak köy mü· 
bay.ıulaıının laı zhnı ve 
değinneuleri n m ilbay aa, 
imal ve satışları lıakkm 

da bir t:ılıınalnaıne h .. zır· 
lar ve bunun lalLilrine 
valileri rnemur eıidr. 

12 Z :ıhırecı Birlıkl~ri 

satın alucukJarı · m Harın 
hükumetçe tesbıt edilen 
b ... dellericı mal sahipıerine 
malı tesellüm ellıkleri yer 
lerde derhal para e öJe· 
:n< ğe me:cburJurlaı. Vere 
siyt, laksıtle alacuğı mu 
kab\l veya mulla mlibade 
le suredle nıüstah~ilden 
hububat mi.ılı ıyau edilemez. 
Zahucci lıırlikleriniıı mu· 
lıayuc.ı s.ıhalan Toprak jfah 
sulleri Ofısi teşkilatı tc.ıru 

fındun tesbıt ve k~ııdııeri · 
ue tebli~ olunur. Bu mu· 
t.ıvı:ısBt mübayal.ıcılar bendı 

lerin~ uyrılan s ıhalar bari 
cinde miibayaa yup:ımıya 
cakları gibi mübayaa mik· 
turlarını da he oııbeş gün· 
de bir mıntakalarnıduki 

Toprak Mahsulleri Ufisi 
şubesine IJi uirn.eğe mec· 
burdurlar 

. Vakıf . 
ıcarı 

Viluyet mer kC'zi d.ılıi
linde vakfa ait gnyri men 
kullerin 942 yılı ic ırları 
bir hafla ,uzatılmıştır. Iha 
lesi 19 • 6 - 942 cuma 
günü saat 10 da vakıflar 
idaresinde yııpılucak ır. 
Milfredat listesi iclaıc ko· 
ridoruna ve memleketin 
muhtelif muha!ıe!>İne asıl· 
mıştır müracaatları. 

yapıl' cak esaslı tamirat 
ve asfalt kaplama inşaatı 
k:::pdh Z'."irr mm ils eksilt· 
meye konulrn JŞtur. 

2-Ll<sillme 22- Hazi· 
rnn-942 pazartesi günü 
saat 11. de \nt.ıkyada .:\n 
fia Müdürlüğü odasınJa 
müteşekkil komisyonca ya 
pı'acakt. ·. 

3 -Istey,,.nler husuı;i şart 
name ile proj ve keşif ev 
rakını 952)kurn~ b del mu 
kabilinde Nnfia Mli ltirlü· 
ğünden satın alabilirler. 

4-Bu işin keş'f bedeli 
(190366)1ira 28) kuruştur. 

5 -~hıvnkkat teminat 
(10768)1ira(30) kuruştur. 

6- ·Talipleriıı ihaleden 
tm az üç gün evvel buna 
benzer asfalt ve şosa işle· 
ıi yaptığına dair evrakı 
rnüsbleler·yıe birlikte Vi 

layete rıu racaat ederek 
alacQkhırı ehliyet ves'kası 
nı 2490 s.ıyıh kanuın uy 
gun oluruk hcızırlıyacıld~n 
telilif mektuplarını ve bun 
larla birliklt teminat mck 
tup veya makbuzlarını ve 
Ticaret odası vesikasını 
ihale günü saat 10 a kadar 
komisyon riyas ~ tin n ak 
buz muırnb1liade verecek· 
}erdir. Poşlada olan gecik 
meler kabul edilmez. 

Havalarda 
• Londra 14 -A.A 
lngili~ Havd ve Da· 

hıli E nı ıı i y e t Na 
zırlıklaıınm tebliği: Düşman 

cumartesi gecesi ingelh~
renin cenup batısı üıc;,rin· 

de az faali~ et göstermiştir. 
Cenup~e bir şehre bo'lıba 
lur atı!mış ve evlerde 1 a 
sara aeuebiyet veri'mişlir: 

Bir kaç ölü ve yaralı var· 
dır. 

Alman tebliği 

Bt:'rlin 15 -A.A. 
Alman tebliğı: Sivasto 

p >l önünde ilerleyen lrnv· 
vetlerimiz sivustopol kulesino 
yaK!ı şıyor. Tabiat ve tek
nik tm afuıdaıı mü: em mel 
bir surette tahkim edılmiş 
olan Stulin kalesi zabt e· 
dilmiştir. Cerıupla körfeze 
gırnıJkle olan 1 J bın ton· 
luk bir gemi balmlmıştır . 
Karadenizdc kuvvetli hi
maye altında yol alan bü 
yük bir (?'tımiyetL isa\J t 
kayd edilmiŞtir. Sivastopo 
lu doğusunda çevrilmiş o 
lun düşmanm bir kısmı 
imha edilmiştir.Düşmandan 

Antakya Hastanesi 
Baştabipliğınden 

11-6 942 tarihinde müaa-
kasaya konulmuş olan 
hastu haııtmin 1942 mali 
yılı erznk, ınılhrulrnt ve 
SHir ihtiyaçlarına ltalep zu 
bur etmediğiı ıden işbu 
münnkasanın 10 giin uza· 
tılarak 22-6·943pazarlesine 
bırakıldığı bu hususta 
tafsilat almak isdyeıılel'in 
h21staue ıdaresine müracu 
atları ilan olun ur. 

ilan 
Sulh hu tıık hakimli· 

ğinden: 
28 2 942 tarihinde ölen 
eski Karsu nahiye :nüdü· 
rü Ali Fuadın medeni ka· 
nunun 560 ncı maddesi· 
ne tevfikan terekesinin def 
ter tutma ınuunıelesine 
başlunrnış olduğundan ka 
ırnnu mezkuruıı 561 inci 
ıw~ddesi mucibince öle· 
nin lıefalet sebebile ala· 
cakıurı da dahil olmak ü
zere alakadar olanların 
alo.caklarile borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en g.;ıç 

bir ay zarfındu Vt!rSrı ev 
rakı mtisbitelerini hamilen 
mürc.c:ıatla beyan ve kayt 
ettirmelcl'İ ve 669 ııcı mad· 
deye göre alacaklarını 
vaktı zamanile yazdırma· 
yanların nıiras~ıh:ırı ne 
~alısıın ve nede terekeye 
izaf\jtle takip mlem iyecek· 
teri rehin ve teminat hak· 
kında da malQo·at verme· 
leri lüzumu ilan olunur. 

Elektirik abo
nelerine 

Antakya Belediye He· 
isliğir den : 

Yüksek vili\yet maka· 
mının tusJiki!ıe iktirJn 
eden şehir rmclisinin 30-
4-942 ve 6 -5 -942 ta 
rilıinda ki toplnntısıııda ha 
~ran 942 den itibarruı 
elektirik sayıcı kirası oln-

alınınakta olan 6 kuruşun 
15 kuruşa iblağına Vt} 

braıışman bakım ücreti ola 
rukla yinA 15 kuruş alm 
ması ve uınumiyetlo elekt
rik kılovatma iki kuruş 

zrm yupılmasına ve yılda 

en az 40 kilovat sarfedil 
mesiniu mecburi tutulma 
sına karar verilmiş oldu· 
ğunu sayın ~abuueleri ııize 
bildiririz. 

1

21) bin esir, 160 tank, 113 J 

top ve d;ğer harp maJ1.e· •&11-mıı~--.---~ 
si a'ırımıştır. Diğor bolge 

1 
lcr<le da harekat devam 
etmektedir. 

Neşriyut Miidürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakyu 

1 • 

in cır 
tin 

l{Ll \{ fi 
Sulh; ııu 42 t.ı 

28·2·9 ııı 
ğiuden: l 1't}ııle ' 
.. , e n1ıı ı . e 
oıen v kesııı il11 
.ınd m tere . tDııı )1 

d· ı· defterı ı.ı ıı , e 1 ıp r .. rs ,, 
' f~" JW len cskı . f Lls 

"d·u·rü .f\h · ıı5\J mu . fllır• ,ı .. 
diye knd lr (iliş old 1 
racaat etme i1D11 

1 rııı ,, 
alakadar 8 u··ı•lı 1 11 "/ tll 
den itıunre 311 e l 
sıfatlarını. ~fif erile ıı1 
zere vesıl~~ıe ıı1 
mcthkerneırıı LJtl ,, 

. ,re JI' 
etmelerl. uif ıJI 
içiuda Iıı<; <1e)18 , 

1 uz " tir vaki o ırı di)'e 
lamı ınevcu .rııs•11. 

JJJ 1 ıi' olmazsıı ta\' ~ 
ile lıazineY~ ~tııl~e< 
ceği ınedeJl1 jııfl 
.. .. JlflddeS uncu ı 

ilftn oıuuur· 


