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SAYISI 2 KURUŞTUR 

·· h vaş masrafları l ~~·ın Vilayet hususi bütçesi- tan te li Günde 14 buçuk mil- ar 
f lfl rnüzakeresine başladı k " J yon İngiliz lirasına Yunan ad ala 
~·çe Encümeni Vilayetin 942 adi bütçe- . eue yükseldi 

617487386 ve fevkalade bütçesine de Japonlar Hı"n Londra 11 A.A.- in · ru1da çok kuv 
84 I giliz maliye nazırı yeni sa· 1 1 

ira olarak tesbit ve heyetiomumi- d k 1 vuş tahsisatını İLrken par vet top amıc ar 
istan apı a- Y 

\ 1a veye göndermiştir lamentoya izahat vermiş 
% et Urnumt, Meclisi 1 463 bin 480 lira idi. dayandı ve demiştirki: 

So saatı0,30da Valimiz MPclis bütçenin mtiza "Son haftalar içinde 
lopter:n Reisliği al keresine başlamadan önce lngiliz mührü has lngilterenin gündelik umtl 
a"l annııştır. Celse heyetiumurııiy ·ye gelen Lordu hususi bir mt masrafları çok artmış 

t
1 llıaz k 1 t k · J • d'ğ k ve günde 14 buçuk milyon ı es i zu ııt . a rır erı ve ı ~r evra ı vazife ile Hindis-

lerı 0kunara kabul. e m~.1.akere ~trniş ve. bütçe İngiliz lirasına çıkmıştır. 
•
11
d sonra lıütçe ~,n muzakeresıne vaktın geç tana gidiyor Geçen mali yıl başında al 

~2 ~n ge.ıe~ı Vil!!ye· olmusı dolayısile ~ğled~n Hindistan Va <lığımız dört milyar Ingiliz 

0 bUtcesının milza· soııru toplanarak biltçenm liralık tahsisat bir yıl için 
Cii aşlunrnıştır. ve mucip sebepler maızba 1 isi Hintlileri yelmemmiştir. Bunun için 

01 ~e~, Vilayetin bu ·tasırıın okunmasına söz'.birli 250 milyon lira daha isti 

b~. Sınin adt kısmı ğiJe karar vermiştir. Vazifeye çağırdı yoruz. 
ı. ın386 lJ A 11 t t 15 t 1914 BüyiJk s':lvaşmda 'Is ve fevka munıı eye saa .. e Londrn 1 l A.A.-M.üh 

trıır·ı d • l 1 k b"•"" · il dört yıl içinde lngilterenin ta . a 146 bin op ınaru u.,.......ııın m za rUhas Lordu Krips husust 
kı 63 k · b ı kt V büliln savaş masrafı iki a 4 bin 178 eresme • aş ıyaca ır. e bir vazife ile Hindistana r,k t b h d · A buçuk milyar lirayı Lulma 

il espit etmiş ve yarın su a leyhı aımı en gidecek ve orada umumi 
t ınunıiyeye gönder cümen azalarını seçtıkten Vali ve ask rf Komutanla mıştı fakat şimdi masraf· 

lur çok arlıyor. Önümüz· 
1ı sonra dağılacaktır. C.H.P. istişarelerde bulunacaktır. 
'lll b deki mali yılda masrafların 
)) ~i'1~~t~ .. ütçe ile gde ~~~!~:ta~ı:~ hş::~~n~~;~ :i~t:~~~~t~:~:ma~~~;~~ daha çok artacağı anlaşıl 

" V" anışın a b H maklndır. Kiralama ve .. 69;ı 1. b' f k rizm oteliı de 50 kişilik bir re ulmak ve indistaoa 
· f'~_ ıra ır ur 'ğl ğ" kt' ·ıec k h kk ödünç verme· kanunu mu· ~en Ik . b"l ö e yeme ı verece ır verı e anayasa a m· 

yı ı u çe anavatanı •aydınlatmaktır. cibince Amerikudan almak 
kfh k- -, ----tf·--,- k Londra 11 A.A.- Bu ta o l d u ğ umuz ·savaş 

" ıe tayin eri ar ırı aca gün neşredilen resmi bir malzemesi bu gllne dahil 

"ad~ baş. ında azaltılan ekmek tayinlerinin beyannamede Hindietan değildir.,, 
m"ae!esi hakkında denili· Avam Kamarası kısa 

~k .. arı ıtibarer eskisi gibi olması muhtemel y<. r ki: bir konuşmadan sonra 25J 
qta 
, - Geçen ayın arttırılması için inceleme "Japon ıleri hareketi milyon lngiliz liralık talı· 
I~ kış dolayısile ler(" devam etmektedir. yUzilnden Hindishmdıı çı sisatla ve malt yılı başından 

~k"t ubrn' LZQrine ve kan buhı an Uzerine Ingi· itibaren de bir milyar ln· .. Ekmek tayinlerinin önü 
•t 1.llman için liz hükOm ... tı· Hı'ndı·6~ ... n va- giliz liralık tahsisatı kabul h..._ mi.ızdeki nisan ayından .... L<1 

~l~ına hergün tan1nın vahdetini saı'lfamak etmiştir. 
" ol itibaren lekrur urttırılaca " lJ:ı 3 an ekmek için gereken t .. dbirleri al · 

.._ 75 gramdan ğı tahmin ediliyor. Arttı· 
~ilin · mış ve almaktadır . 

. a ındirildiği mn· rılacak miklar hakkında Yanidelhi 11 A.A.-
t tGre ~erilen malü- h~nliz kesin malOmat yok llindistun Umumt valisi 
'~Q b~aŞo •müsteşar· sa da eskisi ~'1bi 375 gram Hindistan halkına hitaben 
•· . ır zamanda ek ı ğ l kt d ~ ltıl • 0 ac~ 1 sam ma a ır. neşrdttiği bir beyanname· 

erinin tekrnr 
t\ı... de diyor ki: 

1 ·ıı ~ k k d V 1 5 "Önümüzdeki haftalar ~~ a ın a a imiz eyer da sizden m:lli bir feda· 
~t ~fera nsl ar Dün Reyhaniyeye gitti kilrlAk ve askere yazıl· 
af~s·· Valimiz Şefik Soyer mamz istencektir. Üzerin· 

"h . Or Sa it Teke Vfüly~t içindeki inculenı ge· de yaşadığız toprak tehli· 
tııı...·1 ·ı · d 1 et 1 ktecıı·r kededir. Barbarlı..,ıle biltüo 
L ·~ı ~e geliyor zı erme evun n e . t5 

t._"'Q\lri ])Un öğleden sonra Hey dünyanın nefretini kaza· 
~I Yet Halk Par baniyeye giden Valimiz, nan Japonlar şimdi toprak 
~lrıdc Sekreterli~im e Kazanın durU""nu v ~ çeltik larımıa göz koymuştur. 
~k)c tertip edilen işleri iizerindeda incolenıa Haınleri yak lnyı ıız, gizli 

i .1ndaki konfe- ler yapmış ve akşam rh· dUşm.ını hUktlmPte teslim 't ~ın Vila.yetinıi rimize gelmiştir. edin z Sıkı durunuz. Bu 
ıu ~nart· surelle zaferi emin ve hız 
'""e 1 ııtU Profe· Iskenderun, Kırıkhan ve tı ~ · lı bir sıırerle kaUtnaca· 
~6 ' 81t Tahsin Reybaniyede birer konfe· 
~~derilnıiştir. Sait rans verecektir. Bu kon· ğız. 
"-t 8kŞam Anka· fer:msları nahiyelere tt>şmi lıiyelenie ayni konu üzcrın 
~ket etmiş oldu li için Parti VilAyet idare de konferans vermeyi ten 

8kŞanı şehrimi Httyeti yerinde bir karar sib eylemiştir. Hk konfe 
bekI~nmekte· 

1 

almış ve,.Konferasnları not ransın yarın veyahut pa· 
ettirerek bir direktif şek· zıır günü verilmesi muh-

şehrimi:t.de, linde hatiplere verip na· temeldir. 

Cavada 
Japonların ele geçir 

diği agnimetler 
Tokyo 12 A. A. - lfo· 

landa Hındistamnın işgali 
üzerine ele geçirilen gani· 
metler hakkında Japon 
başkumandanlığı şu rakam 
ları ı.ıeşretmiştir. 

20.)0 i 8Ub.ty ı)lınak 

ilz{:'.re93 bin asker e~ir edil· 
miştir.152uçak,176 tank, 
lOJ bio uçak bomb ısı, 
34 bin el bombası, 17 )0 
mitral~ Uz ve çok miktar· 
da savaş malzemesi ulinıi· 

ze g~çmiştil 

lngiltereye gelen 
a~kerler 

Londra l lA.A.- Ka· 
nad:ıhlardrn müteşekkil· 

ye:ıi bkviye kıtalan lngil
tereye gelereklkaraya çık· 
mıılardır. 

Rumnel Hitlerle gö 
rüşmek üzere Al .. 
manyaya gitmi~ 
Londra 1 lA.A.- Nivz 

Kronkl • gazetesinin yazdı· 
Stına göre, Almanlar Yu
nanistanda ve Yunan ada· 
larında çok kuvvet l topla· 
mışlardır: 

Buradan Şimal Afrika 
sınaönemli miktarda as· 
ker ve malzeme yollan· 
mıştır. 

Londra 1 lA.A.- Dey 
li telgraf gazetetıinin haber 
verdiğine göre. Trablus 
garpteki Alman ba,kuman 
danı General Rumnel, Bal 
kanlardaki Alınan Ataşe· 

militerile birlikte Hitle!'· 
le görüemek üzere Alman 
kargtıhında bulunmaktadır 

Yugoslavyad a 
Komünist Şefleri ya 

kalanıyor 

Belgrad 11 A.A.- Bü
tün Sırbistanda komünist 
hareketlerinin yok edilmesi 
için alınan tedbirler mey· 
velerini vermektedir. Ko· 
münistl~rin ele _ başılann· 
dun biri yakalımarak lkur 
şuna dizilmiştir. KöylWer 
her yerde hükumete yar· 
dını elm ::kle olduklarındau 
diğer fkomilnist 'şeflerinin 
de yakında yakalanac ık la 
rı nıuhttkaktır. 

SON DAKiKA 

Avustralyar>ın 
INGILTER8 iLE BAGLA· 

HI KE.5ILDI 

Tokyo 12 A. A. -
Cavunm Japonlar eline 
düşmesinden sonra AJf\ıs
lr alya ve Yenizelanda tee 
rid edilmiş ve bu me e 
ketlerin Ingiltere Cile 
bağları tamamen kesiha 
tir. Arhk lngiliz donanvı 
sr için.de· Seylan adası içilı 
bir Us değildir. BI.\ dona 
ma Bombaya ç3kiltnek 
rundadır. 



Sayfa-2-

Hatayın 3000 yıl önceki tarihi 
- İkinci kısım -

İsadan once 330 yılına kadar 
-9-

ce eshiyi devam ettrdiler. 
Hurriler H tmurabi mınta 

Bu ~ti d"!vl .tinin mer 
kezi bugünkü Yozgat yukı 
nmdak 1 lfoğazköydü. Eti 
lıükilmdarıara vaktile H.ıle 
bi hattil Babili zaptedmiş· 
lerdır. ~.ımafi bu is ila 
hiç lıir 1z bırakmadaıı gdÇ· 
ti. Bu hareket bir hnrpten 
ziyade b:r yağma akını idı: 

1 kasından ayrı idiler. Onlar 
Hintli Reislerile birçok ill 
kelerj zapt ve oralarda 
hükümdar olarak kalıyor

lardı. 

Ve les'rleri eski kültürleri 
bir harabe haline sokmak 
tan ibar ltir. 

Demt·k ki Hamur.ıbi 
Ç ğınm karakteristik va ' 
8 farı muhtelif içlimni Si 

nıflura ticaret 1 serbestliği 
vermek, ilimü irfanu veri 
len itıbar., çökmüş kültür 
numunesine v,öre Hatayda 
devam etmesidir. Sanatın 
itibar gördügUnü lJirçck 
muhurlerden açıkça okuyo 
ruz. Vakıa bunıda ele ge· 
çen ve yerli olan mülıilr
ler tamamen Babil wklidi 
idi ve Mısır kültürü de 
ilk tesirlerini yapmıyc. b&Ş 
lamı~tı. Mısır kültürünün 
tes;ri ( Kanatlı güneş kur 
su ) dedığımiz eeydir ki 
buralarda bolca mevcud 
tur. O smıdu Sfenks ve 
kuş b t\ı ıns n tasvirleri 
de vardı 

Yeıli muhürleide ski 
yerli unaneleı· tasvir edılır 
di. Bu mahalli anane husu 
siyetiııi çıplak bir tanrıça 
ile bir boğa temsil ederdi. 
Hurriler burada 1600 ler 
den sonra yayıldılar, Bun 
lar kendilerinden hıçbir 
yenilik getirmediler: S.!dO· 

Ekmek fiatı 20 para 
arttı 

Buğday fiatıarının ki 
lo başımı 'bir kuruş ka

dı..r yükselmesi üzeri ıe 
ekmek fiatldrı da 2 J p!i· 
ra kadar utn ıştır. Şimdi 

( Soııu var ) 
smwv 
·Macar Bulgar an 

!aşması 
Bmtuı-eşto 11 A. A. -

M Car Kurmay füisi Sofya 
dım buraya dönmüştür. 
Bulgaristanla Macaristan 
arasında iiçüııcü bir devle 
te karşı bir anlaşma 1mza 
landığı h.ıkkın•laki haber 
leri yülanlıyan Reis, Maca 
rist nın bütün komşulari 

le dost g ·~·inmek isteJiği 
ni söylemiştir. 

PAPEN HASTA 
P.erlin 11 A A. -

Yarı resmi bir kı yn.ıktan 
bi'diıildiğine göre, Alman 
yanın Aııkar a Büyiik Elçi 
si Fon Papen tedavi edil 
mekte t)lduğundan B ~r!ine 
gelmek iiz re henüz Anka 
raılan ayrılman.ıştır. 

JAPONL \'ON YALA~ 
LADIGI Blll H \BER 
Tokyo 12 AA. Hon 

kongda lııgiliz esirlerihe 
kötü muameJe yaptıkları 

na dair logiliz kaynakla· 
rıııdan çıkal) hnb~r Japo ı 
resmt mahfili rinde uydur 
nıa pir yalan olarak ;ra 
sıflandırılmatnJır. Japon)a 
ra göre ağır mağlObiyete 
uğrıyan Amnika ve lnt-:il 
lere böyle uydurmalarla 
kendi milletlerinin efkarı-

' nı başka tarafa çekmek is 
teme kttdirlcr. 
Jap »1ya esirlere Ş""reflcrine 

uyv;un bir muamele yap-
maktudır. Ve bu lın\ Jn 
pon civanmertliğinin tabii 
bir neticesidir. 

ye kadar 4 kumş 30 para 
ya satılmakta olan 3 O 
gramlık ekmekler bu):(llll ' 
den itıbar.en S kuruş 10 

Köprü başındaki 
dükkanlaı 

Ankara kahvesinden 
paraya satılaca dır. 

Bina tahrir işleri 
Şehriııiiz dahilindeki 

bina tahrir işleri s ıııa er 
mek Ozeredir. Tahrir işi 
e ııçok öuümilzdeki cumar 
tesi günil bitecektir. Hey 
huniye ve KırıkhandDki 
tahrir ışlerin~ yakında baş 
!anacaktır. 

İngilterede basılan 
ban~noflarımız 

Anakam: - Ingiltere· 
de basılan yeni banknotla 
nnnz lngiltereden Hasra li · 
mamna gelmiştir. Gelon 
banknotları' teslim almak u:i bir heyeL bnsraya gi 
d tir ieni banltnotla 
rımı Cilmhurreisinıiz lnö· 
nilnUo resimleri süsle· I 
ınektedir. ~ 

itibaren köprünün ·oaşına 

kad r olan dukkanlnrın 
belediyece istim1ak edile· 
rek yıkdmlacağmı haber 
vermiştik . Belediye ile va· 
kıflnr idar si arasında bu 
dükkanların istimlaki i~·in 
bir anlaşma meydana gel 

• 
miş ve dükkanların dün· 
den itibaren yıkıl.nasımı 
haşhmmıştır. Bu dükkan
ların ortadan kalkmasile 
köprü başındaki düzensiz 
lik ortadan kalkacak ve 
taşıt vasıtaları i;in de çar· 
p1şmu tehlikesi kalmaya· 
caktır. 

DUT FlDAl 1 GELDI 
Uzun zaıııandanberi 

bt'klenen dut fidanları dün 
gelmiştir. AlAkadarların 
Ziraat MüdürlügUne mllra 
caat18f ilan olunur. 

YENJGüN 

Filistin mese
lesi yine taze

lendi 
Avam Kamarasında 
sömürgeler Nazırı 

bir demeçte bulundu 
Londra 11 A. A. -

Avam Kamarasında Filis· 
tin meselesi ortaya b.on -
muş ve sorulan sorulara 
karşılık veren Sömilrgeler 
Nazırı demiştir" ki : 

" - Filistin te dostları 
mıza muhtaç olmamız müm 
kilndür. Araplar ve Yehu-

Alman - Rus Kereste sa 
h 

Orman Şefliğiııdf. 
cep elerinde Sahibi meçhU 

R 1 .. d tutulup AntakY8tt..t) 
us ara gore urum 1 sinde bulunan (,., ,,...... 

Moskova 12 A .. A - I çam kerastesi14-: ,.J. 
Rus orduları bütün cephe . · guou ncı paıartesı il" 
boyunca Alman ordularına tt~· a1:ık arttırma t 9\ 
taarruZh devam etmişler • acağından jzah8 , 
dir. Harkof ve Ka1cninde isteyenlerin ()rıtl8~ı11rı 
ileri hareket hızlanmakta Şefliğiue müraca 

8 

dır. Alman karşı hücum olunur. 
2 larına rağmerr yeniJen bir- . 27 ,2,6, ı .. h~' 

çok yerle" geri alınmış, Kayıp rnu oıı 
yalm:t. Harkof çevresindo Adıma ıı.ıahk itJl· \ 
120) Alman öldürülmilş · mührümü kaybrl~ıııı 
tür. Burada l.ıütün yollar siui yaptmıcağııtlklaJt· 

diler arasınd pek çok 
dosth:ırım1z vardır. Bu 

çamur deryası halinrledir. sinin hükmü Y0öı01el' 
Almanlara gör~ durum Abdullah 

Berlin 11 A. A. - Düzeltoı~.lll 
giin Fili~tinde tatlıik cdi· 
lrn siyasetin Araplarla Ye 
hudilerin tamamı tarafından 
iyi krı şıl.ındığın1 söyliye · 
mem HükOmetin Filistin
de t11kip ettıği poljtika hıık 
kında buradi.l size a~·ıkça 
beyanatta bulunamam. 

Geç ·nlerde Türkiye ta 
rafından kabul edilmiyerek 
Kara denizdA boğulan 7110 
yehudinin akibeti çok acı 
dır. Türlr mnkamlurı bıın
h rın lrnrava <.-tknınsına 

müsaade t-lmemiştir. Böy 
le lıır f> c1anm t~kerrüı et
mPmesi için hükllmot ge 
reken hiltiin tedbirleri al 
mış bulunmaktadır. ,, 

D .. k" sayını•~ . 
Alman tebliği : uıı u , ııı 

Doğu cephesinin cenup Fiat Mülakabe ~o[Jlll 
kesiminde Rusların kütle kararının 3 uncu !Ilı 
halinde yaptığı şiddetli deki nohııt ınr;;~rıl~ 
hücumlar ağır Vı) kı:ınh za yanlışlık · ı uıı rtıl' ı..1rd 1 
yıatla geri pUskürttllmüş mıştır . Bu oıe 
tür. Şimiili Afrikada düş· norud ı a ttir. D 

özüı d I P.ı JZ. bl' manm keşif kolları gerı f 
atılmış, Malta adası gece İ 1 an en e 
ve gündüz yeniden bomba Gi:, ap kar11tlb 
lanmışhr. AntakyaJn şet 

Bertin 12 A. A. - dullah Hü&eyin: 9,-
Alman AjBnsı bildiriyor vekili avukat ;lil 

Doğu cephesinin =C'enu· dık tarafından ,., 
bunda düşmanın taarruz v~resesind~n 'VB c8 
faaliyeti düıı çok şiddetli nın Kurtuluş .., 

1 •Jp• 
olmuş, bu taarruzlar gi ğüs oğlu Cuzif ve ~ 

·yt 
Aı abistanda altın pa

ra kaldırıldı 
Suudi Arabistan krallı· 

ğında Kr31 lbnissuudun 
bir emirnnmesile kaldırıl· 
mıştır. Bundan sonra Ara 
bistanda bütün alış veriş · 
ler altın par11 ilü yapılım 

gögüse SJvaşlardan sonra ve karısı Zeki sJif 

1 
Alman lıatl11rı önünde kı riııe t\ntakya ~ ~ 
rıl mıştır. Diğer bölgelerde kuk mahkerııes1. 
de düşman hücumları kar ulttcak davasınd•~ 

yacaktır. 
( Radyo Guzet-. ) 

İngilterede 
Yaşama şartları güç 

leşiyOi 

Londra 11 A. A. 
Höyter:Ajaıısı bildiriyor : 

lngiliz milletinin d ıha 
çetin bir hayat ·geçirmesi· 
ne kurar verilmiştir. Yiye 
cek ve giyecek tayinleri 
ye'liden ıızaltılu<·nk, seya 
hat ve eğlenceler sınırlan· 
d1rılaraktır. Ouımo:,illere 
verilmekte ola.ı benzinler 
l • H h 1 ftndan itibaren 
nz:ıltılacak';r. 

Raugunda insan 
kalmadı 

Loııdra 11 A.A.
Höyterin uzak doğu ınuha 
birinin hi!dirdiğine gö• e, 
Cava adalarındaki Petrol 
tasfıye fabrikaları yoked•l 
miştir.Diğer taraftan 6 O 
bin kişi olan n.mglln şeh· 
rinin uüfusu, Japonlar bura 
yı aldıkları zam~n azala a 
zala birkaç bin kişiye düş 
muş hulunuyordu. \ 

Japonya Rusyayı 

1 
tehdıt ediyor 

Tokyo llA. A. - Ja 
pon generallerinden biri 

şı lıücum\arla kırılmıştır. Müddeiale)'bl~ 
Almanyaya hava akınları zefe mahalli ga J~ 

Londra 11 A.A.- Sa 
lı gdc1si ln~iliz h(lmbarfü 
man uçakları gdrbi Alman 
yada Hhur havzasına v~ 
Esseııdeki mt\Şlıur Krup 
fobrikıısına şıddotli hücum 
!er yapmış ve bir çok .yan 
gınlar çıkarmıştır. Bilhassa 
Almanya için ihayatt öne· 
mi olan Krup fa•.rikaların 

da yapılan basar büyüktür. 

Japonlar Avustral 
yaya da hücuma ha 

zırlanıyor 
Londra 1 lA.A. - Uzak 

doğı::dan g~leQ haberlere 
göre-, Japonlar Cavayı ul 
dıktan sonra şimdi t\vus 
tralyaya hücıJm için hazır 
lanıyorlnr. Avustralya mey 
dan savaşırım yakınde baş 
lıyac·ığı saııılı~or. Ja 
ponlcır bır kaç noktaya 
birden askt·r çıkaracağın 
dan mey lan savaşınm bir 
kaç yerde başhyacağı sa
nılmaktadır · 

n"n tebliğat yaP 
de mahkemeY0 d• 
ğiııdeıı bakkıO 

1(11 
kararı çıkarı . 

·d yııı6 bu kararın, " 
gazete ile w1°.e11 

kanır veriloı1Ş tO 
dan hukuk us0 

0., 

meleri kanun~01.,rt 
4 )3 ncü nıad eve 
mma tevfikan 

11 
ı 

rihinden itibarrı ,.~ 
içinde itirazı f 

ile bildirmek f;ı 
günü olan ,ı1:l 
pazartesi guoU el 
mahkemeye g 11 
takJirde haklı• 1 
nt muamele 1 
iUlnen tebliğ 0 

Sama" 
.. b satı gu re 

Hatay SeY~ 
satım ... lma. l(oıJJ 

1-Mevcut t 
ton saman 'Ve 
terakim gUbt6 
kanuna göre t· 
tile satılacıı1'l1 

demiştir ltj : 2- ıhal~ 
" Eğer Amerika ile 942 pazartes• 

Husya müştereken bi1.e te Levnzın~~~i~ 
sııldıraCik olurlarsa, Rus pılacaktır. ıs' 1 yanın doğu Asyadaki top hazır bulu0[1l 
raklarmın akitieti şüphe lunu•'. j 
götürmez. hıgiltem ve Ame 12-l 
rika şimdi llus - Alman 1 eşri.f11 
savaşma limit bağlanıışl&r Seliıtl 
dır. " C. H. P. Matb 


