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Hollanda ınüdafaa halinde! 

ŞARK BENDLERi AÇILDI 
Bütün müstahkem yerler 

'·H a z ı r o 1,, 
.su altında bırakıldı, 

orduya 

Londrn : l 1 Ro: ter - Alın:ın 1 
rıınlum:ıt:ı göre. Hollnnaa htıkumeti 

bcndlcri nçdırmı tır, Butun mUc;t:ıhkem 

1 
mt:vkiler su altında lnrnkılmı .,tır umu 
mi binn)nr 8nUndcki muhnfazn tc ki
!Htı ku\1 \·etlendirilmistir. 

Bu ~nbnhki but un f lollnndn gnze. 

• em r ı verildi 

leleri orJu,·.ı •· 1 fnzırol., emri ,-erıl 

di!;ini n: ordunun hnrcketc ecçdi!;mİ 
~ aznınktn lırl.ır. 

1 lollnndn nh\llcrin le hiç \ıir g · 

mi izinsiz doln~nml\ nc:ıktır 
f lollnndndnki ln,~li clçi~inin Lon 

drı\\ n çn~ırıldıgı hn ı·ine gelince : 
Bu Mı l~ızdır. 

lık bir tarih oldu unu ve fakat ! fitl er 
ihtir ıc;ın ı 'l c ... kiden uğıırlu olnn bu tn
rıhdıı kirlettiğini ynznın ln:ıdırlar. 

Lcon Blum. Populer gazcte~inde 

Almıın~ nnın l lollnndnyn taarruza hn
zırlnndıgın ı sö\ liyer.-k bur.:ıyn ynpılnn 

t.ınrruzun h:ıkikaHn lngiltcreyc oldu· 
8unu nnlamnk için hnrılnyn bir göz 

~LMANLARIN 
1AARRUZU B 

ANA 
ŞLADI 

Hollandnnın mu hü:ı:ı. h :tbirlcrini 

neden bukndnr mUsttıcclen nldı~ı hak 
kın in hiç Lirq•.'· sÖ\ lenmİ\'or re~mi 

mtıhtcllerdc n ln mnliımnt vermernektc 
dirler. 

Pnris : 11 Rnd, o) - Frnnsız gn 
zetclcri 1 l tec;rin ani tarihinin cmbo 

ntnınnın kafı !:lcleceğini, 1 loll:ındnnın 
i bla-. ı tchlike<ıinin bugllrt herznmnn

dnn Jalın çok olduğunu çlınku l [itle• 

rin harbi bu İ'itiknmet:te \"npm:ık kn
r.ırındn bulundu unu f:ıkat ,•nzi,, din 

l lıtlcrin tnhminlcrinc U\ un olmndığı 
nı knydetmek(cdir. 

p t 
ıs : 11 (Havas)- iki mınta-

~ ani hareketler yapan Almanlar, 
crlcdıkten sonr& geri çekılmeı.: 

1 •• 
11}-ctınde kalmışldrdıt, 

•ı.ı ~ 
gundenberı başlayan bu ha-

c A. rn ııların ana taarn;zudur. 
r eınelı>r bir alay kadar kuv· 

Pı nıı;;tır. Fakat bu harekat 
17 eşrınev\ eldekı kadar gen ş 
Cerı ı dördüncu sahifı'"dr-

~lll~iyango 
~tın çekildi 

liste 
800 ~l.ı ' 00 lirayı 26766 

tnarah bilet kazandı 

150,000- 12,000 
3000 - 1000 11-

bOtUn numaraları 

Mısır kralına 
suikast mi! 

Cıma ruznuı=mda11 çıl.011 1. rafın 
ar(lbCJ r (!,ıdnlnı ı, r alam ı rı 

dP 'ı·mırıı ı 11111ddP im ı.unrı /, 1 

sı~r- <Jlll. I al.at ı abeı dnıadı . 

SUIKASTE TEŞEBBÜS EDEN 
ADAM ANORMAL GÖRÜLDÜ 

Kahire : 11 ( Royter ) - Dün 
Kahire malıye memurlarından bırisı 

Cuma namazından çıkarak arabasıle 
gitmekle olan Mı:.ır Kralı Faı uk'a 
bir suıkast teşebbusünde bulunmuş 
t ıı r . 

Bu adam ar. b da g dt>rken. ıçin
de kemırıcı bır mayı do u olan se-
yi Krala atmış. fak t ş e ara anın 
Hrkasın.ı duşm it r • 

~uıkastçı derhal te kıf 
muşahede ltına 

b ı ad nıın 
n11ş·ır . 

H dı e e na nda Kr 
yı ı ıı 01 mc·a ı da b 

Fa u 'un 
r makt ıdı. 

•• 
·TURK BULGAR 
HUD U DLARINDA 
Bu hududdaki kıtaatın büyük bir 
kısmını Bulgaristan terhis ediyor 

Sof ya : 11 Radyo ) - Hüküm et 
rnahaf lınden alınırn kııti malumata 
gore , Sof , huklımetı , '.'\oı mal -
Bulgar hududlarındakı kıt atının t>ü-
yüıı. bır kı nıının 20 Tcşrınısaıııde 
terh·s edecektır . 

B "azı~et. Turk - Bu gar do:ı-

TÜRK.SÖ 
Yarınki Ş k 
lular ve bu 

gUn tntll 
okuyucu! rı 

r Beyrıtmını kut 
mUn bctf Uç 

ym 

tane ıoürıasebetler:nin inkişafına kuv
\ etlı bır delıl teşkıl etmekte bulnu
~ or . 

Be çika kabinesi
nin mühim içtimaı 
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Kitaplar arasında 

Güzel ve 
muvaffak 
bir eser: 

Türksözü 

: Ankara Halkevl neşriyatından : Maarifte yeni kararlar 
ATATÜRK 
~· nkara Halke\·i, Ebedi Şef 

~ Atatürk'ün ka} bır.ın birinci 
yıldönümii münasebetiyle 

Talebenin sıhhi vaziyeti ve 
Öğretmenlerin mecburi saatleri 

dolgun neşriy ~ tı aıasına [Alalüık] 
adlı nefis ve muvaffak bir eser kallı. 

1880 den 1938 f' kadar aziz Şef.n 
Türk milleti için büyük gurur verici 
hayat safabaıını en sağlam kayflak 
laıdan etüd ederek terkip eden bu 
me\·suk eser, şimdiye kadar Atatür-

-Gerisi dördüncü shaiede -

•• 

Aldığımız haherlere göre İlk 
v~ orta t;ıhsil mücs~esel eı iııde oku 
yan tal~t>eıerııı sağlık vaziyetleri 

etrafında Maarif Vekilliği esaslı ka 
rarlar almaktadır. Bu kararların 

en başında çocuğun normal bir şe. 

GOMLEK 

-Turk milleti anadan doj· 
ına sportmendir.. l ll!nUz yUrU· 
ıne,\ c başl ı yan köy çocuklarını 
\ıilc harman yerlerinde: gUrqir
lcrken görUrUsllnUz. Ata en çok 

~azau 

:--~-F-E_R_•o __ c_E_L_A_L~O~O-v_E_N~-~ 
ve en iyi binen ,valnız Tuı·k erkekler değil: Turk kaJ1111 Ja lıu i~i bilir. 

1 Iangi millc:tin daha sportmen olduğn aneak harp meydanlarıııda ani aşı· 
lır. Tltrk 'un muharebe: roe.nfonlarındaki ':'ayanı ha.vret muka\·emet ve kahra
nınnlı_:ı: ruhu kadar bunycsinin dc "alabt:tinc bir delildir. Yalnız harp; sport· 
men milletlerin UslUnlllğUnU tebarUz cltirmek için kullan ılma,1 caiz görUlme
.''l' n mUtniş bir va-;ıta olduğundan ancak görclugumuz. bilcligimiz usuller tat· 
bik olunmaktadır. 

<;ankaya'cia. bUytık bir salonun ort.'.ısın:ı kurulmuş kalabalık bir. !>Ofra· 
davv .. Ataturk. hafızamdn bugunku gibi canlı ve akisli kalan yukarıdaki 
sözlerle Turk milletinin cibilli sporculu~uou izah cdiyorlardı. 

- Benim cn çok se ... ·di,,;im spor; .. crbcst gUrc,.tir: dediler. 1 laııgi Turk 
) nt·fcrini, kö,ylUsllnll İ-;(crseniz soyup meydana çıkarınız. Dik omu;dan. iyi, 

kusursuz teşekku 1 t'tmi ~ adaleleri. keskin yU ı: çizgileri, ynnı k tallı renkleı·i. 

knfa yapıları. insanın ruhııııa itimat ve neşe: \'eren bir eser olarak canlanır. 
Spor, \'alnız lıedcn iktidnrının bir Ustunlugn sayılamaz. idrak ve zeka. ah
lak da bu i:;e yarJıın. eder. Zeka vıc- inalnsı kıt olan kuvvetliler: zeka ·ve 
ihatası ."erinde olan daha az kuV\·etlilerle başa çıkamazlar. Ben ;;porcunun 
zeki, çc,·ik ve ayni zamanda ahl~klısını scvcriru. 

A taturk ho~ zamanlarında çok defa, Muhafız Alayındaki eri erin ~Uı·eş · 
lcı·ini seyrederler. onların en kuçllk teknik hatalarını bulup lashih ederler· 
mi ş. 

- Dun yirmi neferin gUreşlerini seyret.tim, Bit•birleriyle kıya-.ıya <lö· 
gll~tuler. her nıusarnanın sonunda biri galip çıkar yo . . Çok. ve ciddi çarpıf · 
tılar. O kadar ki gömlekleri parçala.1dı. Bu deı·ece çtlin döğUşmeye ben 
sebep olmuştum .. Gömleklerini ödemem icap ederdi, kendi gömleklerimi bun· 
lara dağıttırdım .. Giymelerini söyledim.. lliç biri-ıi giymedi .. Hayretle se· 
bebini sordum. "KHylerimize, çocuklarımıza \"e evlerimi7.e bundım dahr bu
yuk ne götUrebiliriz .. ., _dediler. 

Ataturk zi le bastı .. Emir verdi: 
- Benim elbise dolabımda Uzeri etik.etli bir nefer ~ömlegi var .. Onu 

alıp huraya getiriniz ... 
Salonda en ufak bir kımıldayı~ bile ,yoktu .. 
- Bu gömlel!,i görUyor musunuz ark/\daşlar!. Dun arkadaşlarının hep· 1 

o.;İyle başa çıkan neferin gömleği ... Yamah bir gömlek, fakat; tertemiz .. O. 
nun geniş ruhu gihi sade. Kendi dolabımda, kendi eşyalarımın yanında, be
nim için sevimli. gözUmU doyuran. içimi ferahlandıran bir hatıra. 

I ludutsuz mavi gözlerinin içi hafif bir ya~ parl:ıklığiyle sıvandı. 
- Dunyado. sevgisi be-nim için yegane cömert olan şey J\lehmedin, Turk 

kö,·lu .. unUn asaletinden gelen şe\'lerdir. Onun sevgisine inanııııs \'e kanmıc; 
._ .J l ) 

olanlar İnsanfo.rın en bahtiyarıdırlar. Dediler. 

Tarifi bence ao.;la mUmkUn olmıyan bu inqanl sahnelerden, içinin ta~kın · 
lığı sesindeki Urperme !erden anlaşılan bir arkadaş: 

- Atam .. Dedi. Sizin bııtun bu içli, asil duygularınızda inkılabın ede
biyatı çağlnyan haliyle ~eslcnmekte, ne çnre ki: en ınarifetlilerimiz, en cö• 
nıcd i~tidatlılarımız bile bu huyukluklcri i:;leycbilmek. naklcdebilmekten çok 
uı:aktaılırlnr ... Sana bizler kafi değiliz ... 

Atnturk'un yllzUnU pembe bir mahcubi.,·et rengi kapladı. pi~aııı:ınlıkla 0 

gUul bn~ıııı iinllnc egJi' h:ıfif bir sl•slc: 
- Estafurullah. ])e<li. 

/Jıı mrrl.tı/r>. Atutiir/;.ii1 1 i;/iim pldiiniimii milıırıselı"lİl·le 
y.iicrl re lıornnlıl: Spor Afrcnıırnf,,rırıın l'e.rkalaıfe soyıla
mıdrı çıl.1111 .~ , ,.. nrrıdnn Ga=ettmize ıınl.f Prlı lmişıir. 

kild.! çalışabilmesi, sağlam bir bün 
ye) e ve muntazam bir yaşayışa 

tabi olması icap etmektedir. Bir 
çocuğun muhtelif yaşlara göre gü 
nün 24 saatini nasıl geçireceklerini 
ve tabi olahcağı sıhhi kaidelerini 
gösterir broşür ler bastırılmıştır. önü 
müzdeki ay bütün okullara dağıtı· 

lacaktır . Okul idarel~ri broşürde 
kendilerine isabet eden vazifeleri 
yaptıktan sorıra çocuğun ailesine 
düşen kısımları da velilere bildire 
cekler ve broşürlerden birer tane 
de onlara vereceklerdir. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Atatürk pulları 
Atatürk'ün biıinci ölüm yılı do 

yısile P.T.T. Umum Müdürlüğü ta
rafından İsviçreye sipariş edilen 
pulların 2,6, 6, 12,5 kuruşlukları 
gelmiştir. Tabıları cidden nefıs olan 
bu pullar bu ğündt>n itibaren posta 
gişelerinde satışa çıkarılmıştır. 

Hüsnühal ve fakrihal 
mazbatalarını rnektep 

müdürle. i ver~cek 

Sıvi l ve süel mekteplere gire
cek tale'JelerJen istenılmekte olan 
hüsnühal ve fakrihal mazbataları 
şimdiye kaG!cır kaza ve vilayet ida. 
re heyetleıince verilmekte idi. Ma· 
arif Vekaleti, bu heyetlerin diğer 

işlerini görebilmeleri ve işkal edil
memeleri için bundan böyle hüsnü 
hal ve fakrihal mazbatalarının doğ· 
rudan doğruya !mektep müdürlük
lerince tanzim edilmesini kararlaş · 

tırılmıştır. 

Kırtasiyecilik hakkında 
yeni bir tamim 

Dün aldığımız malu-nata göre, 
Dahiliye Vekaleti tarafından vilayet 
ve belediyelere kırtasiyecil;lc hak 
kında yeni bir tamim gönderilmiş· 

tir. Bunda, Vekaletten yazılan istif 
sar ve i:itizahı mutazammın yazıla. 

ıa çok defa cevap alınamadığı, mü· 
teaddit takiplere rağmen cevapsız 

kaldığı, iş sahiplerinin haklı olarak 
daha yüksek makamlara şik~yete 

mecbur kaldıkları bildirilmektedir. 
Vekald her hangi bir yazı-

ya vaktinde cevap alınamadığı tak
dirde mÜs'!bbipler i hakkında doğru 
dan doğı uya vekaletçe takibata te 
vess:il 0 1uaac1gını bil.Jirınektedir. 

12 T pşrinisani 9~ 

Bugünkü maÇ 
• 

Seyhanspor-T oros ara· 
sındaki futbol maçı 

Bugün Şehir Stadında Seyb•ll' 
spor ile Torosspor Kuıüpleri • />. ', 
takımları arasında 14 30 da bir ıP' . 
yapılacaktır . 

Diyarbakır genÇ" 
leri şehrimizde 

Arıtalya ve Malatya 
gençleri de geliyor 

Yarın Adana Stıtdyomuncl• Oi 
yarbakır futbol şampiyonu olaf1 
takımla Seyhan bölge>i şampiY0"0 

arasında bir futbol maçı yapılacak 
ktır· tır. Bu maç 14,30 da yapılaca . 

. ' ıJJlıe 
Dıyarbakırlılar bugün şehrı 

geleceklerdir . . 
Bayramın ikinci günü de M• 

1 latya gençleri ile hir maç yapıl~ 
~ ()e 

caktır. Bayramın üçüncü gürııJ b· 
Antalya şampiyonu takımı ile şe . 
. . k .. . bl' 
rımız u luplerı arasında gene 
futbol maçı Oliicoklu. 

Tenis maçları 
,. 

Habn aldığımıza göre, B11Y1
, . 

mın birinci ve ikinci g ..ınleri ,Atd' 
türk parkındakı Tenıs l(ortl.111 

hususi maçlaı yapılacaktır . 

ŞEHiRDE HAVA 

.. k' 
Dün şehrimizde crök vüZU • 

!!> J • tıf· 
palı, hav-. hafif rüzgarlı geçırııŞ 
En çok sıcak 19 derece idi. 

Yarın bayram 
b·ri,.cl 

Yarın şeker bay<amının 1 f~ 
günüdür. Bu dini bayram ÜÇ ,~ 
devam edecektir. Bayram padl 

saat yediyi üç geçe kılınacaktır· 

Muallim ve talebeler 
taksitle maske alaca1' 

~teP' 
t3üyük ş"hirlcrimizde nıe ıı>' 

!erde hava tehlikesinden korııl1 f'ft' 
teşkilatlara hazırlanmaktadır. oıl~ 
mektep, bu teşkilat için fuıLI ,r~ 
olan maddeleri liste halinde ~' 
müdürlükler ine bildirecektir. tf 

Kızılay kurumu muallim v~,r 
lebelere altı taksitte maske sat 
kabul etmiştir. 

de~ 
· Ya hancı memleketler . 

l r• 
gelecek gaz maske e 

~ı~t~ 

Gümrük ve İnhisarlar Ve:~' ıe· 
eıt1 • 

yolcu beraberinde yahancı fil. ı~1 

ketlerden getiri it c.::k aısıfl',,d•" 
adet ~az ma~kesinin zat eŞY8~1 

sayılmasını kararlaştırmıştır. 

lı 
tj 

d 
r 
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Bugünkii harbin sergüzeştleri 

BREM EN INKiLiZLERiN 
ELiNDEN NASIL KURTUL.QU 

Bremen'in 

Almanyanın Bremen Transat. 
lantiği muharebenin ilanına takad· 
düın eden günlerde Amerikada 
Nevyork limanında bulunu; ordu . 
Muı a •ebenin ilanı sırasında tehli · 
keye rağmen oradan hareket etti. 
Gazetelerimiz o zaman Avrupa.Jan 
Rcl"n telgraf ara atfen her ~ün : 

- Tutu' Ju, tutuluyor , tutula · 
Cak, diye sütun sütun yazı yazdılar 
j'~ ~'.hayet g<'minin yakalanarak bir 
bııgılız Ji.nanına götürüldüğünü ha 
I ~r verdiler. Fakat lngiliz amiral. 
ıgı i u haberi hemen tt kzip etti. 
b Gaı:etrleri de bu mütenakız ha-
erleı e makes oldukları için fazla 

ltıuab:ue etmiyelim, nihayet telli ve 
~elsiz. te'grafia radyonun esiriyiz , 
tendi vasıralarımızl.ı aslını bizzat 
h~b~ik eJcm~Jiğimiz uzakta olmuş 
I addıs.elerde n~ söylerlerse onu nak· 
e eıız . 

b Biz elimizde olmıyan sebeplerle 
U tnüteııakız haberleri yazıp du

•ııtk f'n h ıkikat anlaşıldı : 

1 
Breınıon Transatlantiği bin bir 

~blike)'i 'atlatarak Amerikadan Av-
_Paya dönmüş ve Şimal Buz deni 
~ilde bir Rus limanı o!an ( Mur
,_."nsk ) a de;nirlemiş Fakat gemi 
••l ı ~ 1 • d ;ı s aq el ı m •çhul oldu.,;u sıralar i' 

tgüz~şti her giin ilk sayfaları iş 
;~ .eJL·rk~n tehlikeden sıyrılışının 
d lı anc..,k bir iki satırla yazılıyor 
b~· Bu,lUnla beraber sergüzeştin 
i son k;smı gerçekten d.lekate de 
b~r noktaları ihtiva etmektedir. Biz 
~\kısmı bir A1man g~zetesinden 
d~klerı bir İtalyan gazetesinde gör 
ı~ · Avrupalı meslektaşımız ise ser 
~~~eşti bizzat Transatl.ınt;ğin sü 
rısinden dinlemiştir . 

tııı~tSüvari sergüzeşti şöyle anlat-
v tr : 

~~ -Nevyork ]imar.ıodaydık, bir 
tıı ~e }'emektf'n sonra kamaramda 
~~~'~Urken telsiz te'gr,. f memuru 
b~ Çuk bir telgraf g tirJi. Baktım, 

telo f h h .k . . - -n~ ~ra ta arp t• · ı . rsıtun onu-
1,Yı!Reçilcnez bir seyir aldığı yazı· 
tj~i 1' D.!rhal h 1T<'ket~ hazırlık em 
~~ kVerdim ve o dakikadan itibren 
r~1 ilfllara;nı bırakardk tel"iz daire 
~ad e. Ye, aldım . Hava Jan geçen ne 
'İfrat telsiz varsa h~psini de a'ıyor 
~~İcdCtj de dııhil o'mak üz ~ re hep 
lik~ e o'<u naya çalışıyor fum Teh
t~ı.· g-~rçektt'n önüne geçilmez bir 

, •t 1 
ltırır 11 tnıştı. Alınan ordu5U Leh 
l~t ~'!~ 11'll girdi, Fransız ve ln~iliz
~İrj11 e erberlik ilan ettler. Bu ted· 
~t'İI arkasından Alm"n hüku .netine 
ı Ctı '• J 
r~dıı .ll limato:n geldi, tiüti.:n bu 
~ı~i~ Ctı h~piniz bilirsiniz, öilıne fi · 
~tıılı tıokta lngiliz -Fransız ültima-
ld ;u müteakip şahsen bizi ala 
~~k·ik tdl"n telgrafların da feza da 

dokumaya başla\':lıl< landır. 

1 

•• • • 
suvarısı neler 

Filhakika Almanyaya verilen 
müşterek ültimatomu müteakip in 
giliz amirallığının (Aın~r;ka suların 
da bu1unan İogi liz kuvvetlerine 
Bremen'in tevkifi i-..in çektiği bir 
telgrafı tuttuk. Bu telgraf şifreliydi 
fakat \,jzim için halledıhnesi ğüç ol 
madı. 

O dakikada hareket t'rnrini ver
dim. Mutad seyir ile Nevyork lima 
nından çıktık. 

Daha kara sularında idik ki ben 
kumandayi ikinci kaptana bırakarak 
vapurun şahsıma mahsus kasasına 

koştum kasada Alman deniz crka 
nıharbiyesirıin harp vukuunda açıl 
mak kaydı ile daha evvelen vermiş 
olduğu kapalı zafı vardı telsiz me. 
muru harbin ilan edildiği haberini 
de getirdiği için artı\c zarfı açmak 
hakkımdı açtcm ve kara sularını terk 
ed~r etmez zarfın içindeki talirnatna 
m~de yazılı olan rotayı tuttum. Şim 
di mesele logiliz kuvvetlerinden kur 
tulmaktaydı bunun için de basi! bir 
çareye baş vurdum. 

Gemide bulunan motörlü şalope 
Jerden bir tanesinin içine büyük bir 
telsiz cihazı yerleştirdim bir telsiz 
memuru ile bir zabit kumandasın fa 

anlatıyor ? 
• 

üç, beş kişilik bir müfreze koydum 
ve şalopeyi denize indirerek Breme 
nin Avrupaya dönmüş seyahatmda 
mutad olarak takip ettiği rotayı ta 
kip etmesi emrini verdim Şalopenin 
telsiz cihazı bu seyahat "snasıoda 
guya Bremenin kendisi imiş gibi Ber 
tin ile muntazaman temasta buluna 
caktı. Maksadı anlamış,ınııdır. ·lngi· 
liz kuvvd le. i şalope telsizinin sesine 

bakarak k~ndiSini Brcmen sanacak 
lar Vı! uzaktan takip edeceklerdi ben 
de bu mü ldet zarfında erkanıharbi 
yenin peşinden tertip etmiş olduğu 
rotavı takip ederek düşmanlarımızca 
meşlı .. bir istikamete saracaletım. 

Tahminimiz tamamen doğru çı'< tı. 

lngilizler şalopeyi takip ettiler ve 
bir müddet sonra da Bremenm ye
rinde büyük mir motörlü sandal bu 
lunduğunu hayretle gördüler. Biz · ise 

müsterihane Avrupaya döndük, Rus 
Jimar.ırıa girdik tabiati!e bu avdet 
seyahati rsnasında telsizle muhabe 
re yapmak.tan çekindik yalnız baş
kalarının verdikleri tel$İileri dinle
mekle iktifa ettik hakkımızda söy
Jenen1eri işiterek te bol güldük ila
ve edeyim ki bu avdet seyahati es 
nasında vapuntmuzda yolcu yoktu. 

nakli 
Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Tüıkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

caddt>sinde Namık Kemal mektel i karşısında doktor Melık apartımanı- 1 1 
nın alt katına nakletmişlerdir. C. t 

BÜTÜN ADANA HALK! 1 
BlYI Akşam 

TAN ve AGS~R11\.Y 
Sinema1anna Koşa~a k ve Her iki Sinemanın birden 

GUstereceAI Emsal•ız 

( A'BO'ULVARAP'IN) 
Ateşli Sesinden illıam alınarak yaratılan V ~ Şiirin... Aşkın. .. Musiki niu 

_ lsir Şaheseri olan_f --------------1 

( TÜRKÇE SÖZLÜ tJe 
Mustesna filmi zevkle seyredeceklerdir. Bu Bııytık eser hakiki bir ıtbellik 

Ve Musiki meşheridir. 

A Y R 1 C A: Ekler Jurnal, Dünya Hadisatı Haberleri 
~ .......,. ~- ..... -.· ..,__.. - - w....__ - _.._. __.._ --- ._ .....- ......_ 

1 

... Her lki Sinemada da Localar Satılıyor. Loca isteyen Sayın .... 
Müşterilerimizin acele etmelerini rica ederiz. Kişeler erken açılacağın

dan yer bulabilmek için Lütfen biletlerinizi evvefden aldırınız. 

1 

Telefon TAN : 266 T•fefon AL"SAftAY : 2f2 
Pek YakınCla 

( GÜLNAZ SULTAN ) 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Ev dejlftlrme mevsimi 
olduiundan tevzlatta yanll•· 
illa mahal kalmaması için 
yeni htfmdıjınlz evin adre 
sini ldarehanemlze blldlr· 
mel;'llzl_rlca ederiz. 

TÜRKSözU 

Güzel ve ·muvaffak 
•bir eser 

-2 ikinci sahifeden artan -

ke dair çık;ırı!ınış olan biyo~rafilerin 
en sahih ve Ö'llüsüdür . 

Ankaıa Halkevinin bu cidden 
kıymetli eseri Dil Tarih kurumu 
baş sekreteri B;.y Ulu~ lgdcmirin 
dikkatli bir ~me~ le vücudc ıretirlirnişfr 

Aziz Ata'nın dotuşu, çocukluQ'u, 
mektep hayatı, ask,·rliğ"i, inkUapçılıtı. 
devlet adamlı~ı, ve nihayet' yarallı~ı: 
m'Jletinin arasından aynlışına kadar 
geçen elli küsür senelik bir beynel
milel büyük insanın Türk milleti için 
g-urur vesika~• olan hayatını hep bu 

·· eserde görmek ley iz. 
Ankaı:a Halkcvinin bu neşriyalm

dan gençliğ"in istifade etmesini lavsi· 
ye ederken, gen9 muharririmizi de 
candan tebrik ederiz. 

~~Imanların .. ana 
<- raar.rlızu baştadı 

-Birinci sahifeden artan-

mahiyet ıöstermcmiştir. 
Almanlar bu defa saf1am bir 

Fransız mukavemet hattı karşısinda 
kalmışlardır. Fransız topçusu tarahn· 
dan düşmana kuvvetli bir baraj ateşi 
açılmıştır. Muhasımlar oldukça mü
him bir zayiat verdikten sonra geri 
çekilmişlerdir. 

lngmz ·sahlllerlnd• 
Alman· tayyareı•rı 

Londra : 11 "(Radyo) - Alman 
tayyareleri dün lngiliz [sahilleri bo
yunca faaliyet göstermişlerdir. Yapı· 
lan hava çarpışmalarında Alman 
tayyarelerinden birisi düşürülmiislür. 

'imsakiye 
, 

' Bugün ·güneş 6 saat 17 dakika 
Otlen 11 
ikindi 14 
Akşam 16 
Yatsı 18 
imsak 4 

.. 39 
.. 27 
• 46 
• 
• 

15 
37 

• 
" 
• 
" 

Adana1 askeri satınalma 
komisyonu reisliğlndeh : 

Yeniden yaptJrılacak: ·olan 100 
adet tevhit semerine te~Jif t:diltn 
23 lira ~pıhah görüldü'tünden on 
gün temdit edilertk 20/11/939 pa· 
zartesi günü saat onda eksiltmesi 
yapılacaktır. ilk teminat 1utarı 195 
liradır. Taliplerin belli gönde ko-
misyonumuıa müracaatları ilin 
o?unur. 11189 
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Milli Piyango 
dün çekildi 

Büyük ikramiyelerin 
tam listesi şudur : 

80.000 llra kazanan numara 

26766 
20,000 Ura kazanan numara 

}R188 
15,ooo llra kazanan numara 

14'\06 
12,ooo lfra kazanan numara 

31217 
10,000 lira kazanan numara 

25698 
5000 nra kaznnan:numara 

24467 31822 
3000 lira kazanaelar 
7221 5552 23899 
22291 28211 

2000 hra· kazananlar 
23773 - 968Ô 973 2Sb61 
10490 5545 18574 8358 

1 oo llra kazananlar 
. 2282 1910 1493 9626 

5114 2464 16686 15458 
13296 19627 18403 17360 
22699 21457 21006 24182 
23595 23196 28033 25967 
25837 30170 29735 28305 
33659 30455 30353 39277 
37807 35084 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO OIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR - 121 11 / 939 

12.30 Pı o gram ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha
berleri 

12.50 Türk mü:ıiği : Oyun Havı\
ları Ankara Radyos.u Küme Ses ve 
Saz Heyeti. 

idare Eden: Mesul Cemil. 
13 30/14.00 Müzik {Küçük orke.:.tra 

Şef : Necip Aşkın) 
18.00 Program 
18.0SMemleket Saat Ayarı, AJAN) 

ve Meteoroloji Haber·eri 
18.25 Müzik (Radyo Caz Oıkesl· 

rası) 

19.00 Çocuk Saati 
19.30 Ttirk muziği (Fı.ısıl heyeti) 
20.30 Konışma (Türk Tarihinden 

Sahifeler) 
20.45 TÜRK MüZiGI 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Rüşen 

Kam, Cevdet Kozan. 
1 - Okuyan : Radife eı ten 
21.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.00 Memleket saat Ayarı, Ajan 

Haberleri 
22 .15 Ajans Spcr Servisi 
22.25 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program 

ve Kap ınış. 

Türksözü 
• 

Sahife : ) 

1, O lÜI ifil ' 8 ©l lhl ©ı lb> <® ır O C® ır Ü l 
L----Yl----·------,J 

Sovyet - Fin görüşmesinin 
neticelenmemesi seb~pleri 

Sovyetler Lagova gölü yanındaki Fin 
askeri hattının kaldırılmasını istiyor 

Loııdra : l l (Royter) - Finlan 
diya - sovyet konuşmalarının henüz 
bir neticeye bağlanmamasi seseple-

ri hakkında alınan malumata göre, 
Finlan Jiya deleğasyönü Moskovanın 
bilhassa mühim bir teklifi şiddetle 

reddetmektedir. Buda Lağova gölü 
yanındaki Finlandiya askeri hattın 

İngiliz dona.nması 
çok büyüyor 

Ni~anda bahriye mevcudu 
131,000 i_bulacak 

Londra : 11 (Radyo) - İngiliz 
donanmasındaki gönüllü adedi elli 
bine çıkmaktadır. Bu suretle deniz 
kuvvetleri yüzde otuz artmış olacak 
tır önümüzdf"ki nisan ayında da bah 
riye mevcudu yüz otuz bir bin 
kişiyi bulacaktır. 

Daladye -Eden 
konuşmaları 

Deminyonların yardımı 

Paris: 11 (Havas) - Bay Da · 
ladye lngiltere dominyo :ılarının n •· 
Zl'I Bay Edeni ve İngiliz murahhas 
larını kabul etmiştir. 

Bu mülakatta, dominyonların gös 
terdikleri büyük yardım mevzuu bahis 

edilmiştir. Bay daladye uzaklardaki 
milyonlarca insanın beslediği göze! 

h'ssiyata karşı büyük teşekkürln iz 
har etmiştir. 

Ceyhandaki ihtifal ' 

Ceyhan : 1 1 (Hususi) - Ebedi 
Şef Ata türkün ölı..imünün birinci yıl 

dönümü ihtifal töreni Ceyhanda halk 
evinde büyük bir kalabalıkla yapıl· 

dı ihtifale tam saat 9,05 d~ aziz Ata 
nın hatırasına hürmet sükutile ba ş · 

landı bunu müteakip Ebedi Şefin ha 

yatı hakkında v'ciz hitabelerde bu 
lunulmuş ve Milli Şefimizin beyanna 
meleri okunarak toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Me ~e. 

kaldırılması talebidır. 

Sovyet ler bu hattın Leninğradı 
tehdit ve büyük bir tehlike teşkil 

ettiğini ileri sürmı;:kte ve bu yolda 
ki taleblerinde ısrar göstermektedir 
ler. 

Finlandiyalılar İs! bu hattı asla 
te-rk etmemek kararında musırdırlar 

Irak hükumetinin 
ısmarladığı tayyareler 

Bağdad : 11 (Royte') - Irak 
hükumeti Amerika~an oobeş hafıf 
bombardman tayyaresi sipariş etti. 

Maarifte yeni 
kararlar 

ikinci sayfadan aı tan -

Broşürden başka Maarif Vekili
nin karaı ıyle talebenin sıhhi vaziye 
ti okul doktorları okul doktoru ol
mıyan ilk okullarda mıntaka sağlık 
müfettişleri tarafından sıkı surette 
murakabe edilecektir bu murakabe 
neticesinde zayıf görülenler ve te
davi ihtiyacı olanlar için rapor tan 
zim ederek velilerine ihbarda bulu· 
nac ,klardır. 

Bugünkü vaziyette orta tedrisat 
müesseselerinin doktorlarile ilk ted 
risııt müesseselerinin mıntaka sağ · 
lık bölğe doktorları ihtiyaca kafi 
görülmemektedir. Bir ilk tedrisat 
sağlık müfettişine 5 binden fazla ta 
lebe düşmektedir ilk iş olarak dok 
tor kadro!arı takviye edilecektir. 

MecburT ders saatları 

Maarif Vekilinin kaLul ettiği 

yeni ştkl~ göre orta tedrisat mües
seselerinde öğretmenler haf tada an· 
cak 24 saat ders okut~bilec"'kler
dir. Öğretmenlerin resmi vazif (" le
rinde kabul edilen ders miktarı li· 
selerde 15, orta okulJarda 18 dir . 
Öğretmenler mecburi saatlerini res. 
mi okullarda bu suretle temamla
dıktan sonra azami çalışına olan 
24 saatlerini doldurmak üzere hu 
susi Lir okulda ders alabilmekte 
idiler. 

Bazı öğretmenler ise hususi 
okullarda ders almıyarak resmi 
okullarda haf tada 24 saat ders ver
mrkle azami rlcr s miktaıını bu şc-

Münib suikasd1 

Berlin : 11 (O N.B) - M~ 
suikasdı tahkikatı ile zabita har• 
meşğuldur infilak esnasında s3 

180 kişinin bu'unduğu tesbit e 
1 

tir. 
Patlayan otu na tik bom11afll~ 

çalan ekisperler tJrafından tel 

edilmektedir ekisperler b;,ı bO 
malzemesinin ecnel i memlrketttl 
tirildiğini söylemektedirler. 

---
Ticaret Gemileri 

-- -
Armistrag g 'ırupu ~ 
messili mem\eketirn1ı 

lstanbul : l 1 (Hususi) -
111 

terenin bütün dünyaca tznıoı1'11ş 
l ·· ·· k b h ~ · t • r 58~ ouyu a t ı ıoşaa ve agı 
fabrikalarının sahibi 0!an ArC11

51
' 

grupu mümessilleri M. Knovi ve~· 
Çalmers bu sabahki semplon t t· 
resi le gelmişlerdir. . 1 ~ 

Grup mümessilleri Sirkecı ırl 

'

. f J 
rında doğruca Lond'"a ote ıfl 

mişlerdir. .. a 
M. Knovi, kendisiyle g0

' 

bir muharririmiıe şu izahatı ve' 
tir: 

Türkiye hükümetinin dıt ~ 
·· ı· Y k m pl1 uzere ge ıyoruz. azın a şa rı tiJ 
ya giderek hükumetle temas~~ı 
za başlıyacağız. Seyahatımıı ~ 

· • · lcu "' yen:n yaptıracagı yenı yo 
lariyle alakadard:r. d ,~ 

Bu inşaatı, grubumuzun e 
etmesi muhtemeldir • 

lhracatltüccarlar1~1~ 
ruhsatnameleri jşı 

ihracat tüccarlarının iiv 
51

1 

müddetle verilmiş olan ıub5 j melerin müddeti bu ayın 1 
1 

V 
nihaytt bulmaktadır . fjcır;91! 
kaleli lu münasehetle alaka 

1 
yaptığı bir tebliğde ruhsalf1 
!erini yenilemek istiyenlerio "v 
bu tarihe kadar bir istida i~edif 
1 .• ı .. bıl ete muracaat etme Hını 
tir • s 

' fll ~ 
kilde tamamlıyo ı du. Son de /, 
arif Vekilinin öğretmenlerİfl 1,ı t1 

buri ders saatlerine ilave .. ~, ~ 
eklediği öğleden sonraki lll

11 ,ıt 
saatleri..öğretmenin haftalı~ 

1
t 

okutacağı ders saatinin de 
11 ~ 

sını icııbeltirmektedir. . ~~ tb 
Vekaletin verdiği bır , ~ 

göre öğretmene öğleden ıo~~~·, 
edilen müzakere saati haftıı ılt 
mi ders miktı+rı olan 24 sa• 

11 
kadar olmıyacaktır. Öğret~'~ 
saati olarak yine yirmi do' 
ders alııbilecektir. 
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r Telefon Asri sinemada Telefon 
250 250 

Bugün gündüz ve bu gece 1 
1 

Tyrone Alice Don r 

POWER FAYE AMECHE 
•• BUYUK CAZ 

ilaveten • • Renkli fevkalade Mi ki Mavuz 
Bugün gündüz i.l<i film:Büyük Caz- Görünmiyen Haydut 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden 
e 

t~ t· Hacmi 
~~si M3 03 

Miktarı 

Kental 
13127 

Muhammen vahit fiatı 
Kilo Lira Kuruş 

Tutan 
Lira Kuruş 

1575 24 ru çam odunu 00 12 00 

~ 1- Seyhan vilauctinin Kara:.,alı kazası dahilinde Akyar Büyük Ce· 
~ 1111ern Dertsi ormanından toplayıp çıkarmak üzere 13127 kental kuru • 

r ~ Qı odunu 20- 11- 939 tarihindtn itibaren 16 gün sonra 7-12- 939 
~tr~ernbe günü saat 15 te Seyhan Çevirge Müdürlüğü binasında artır· 

" ası Yapılacaktu . 
11~ 2- B,.her kt-ntalinin muhammen fıatı 12 liradır. 

tii 3- Şartneme ve mukavelename projeleri Orman Umum Mü~ütlü· 
~~~en Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman Bölge 

lığinden alınır . 
4- Muvaklc:at teminat 118 lira 14 kuruştur. 
s ..... Satış umumidir. 11192 12- 19- 29- 3 

R. C. A. 
g e 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

25 

1/ S~Yhan Orman Çevirge müdürlüğünden 
~ . 

~·i 
"ili Çaın 

Hacmi 
M3 03 
86 000 

Muhammen vahit fiatı Tutarı 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
4 90 421 40 

l 
lıld, ....... Seyhan vilayetinin Kadirli kazası . dahilindeki Kirazlı Seki orma-
t ~~ıı~ dik.il~ olan yukarıda miktarı yazılı 86 M3 Çam 20- 11- 1939 
~ Sc hrı ıtıbaren 16 gün sonra 6 - 12- 939 Çarşamba günü saat 15 
~~an Çevirge Müdürlüğünde satışı yapılacaktır . 
3......_ Beher metre mikabının muhammen fiatı 4 lira 90 kuruştur. 

' ~ ....... Muvakkat teminat 31 lira 61 kuruştur . 
~b, Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum Müdürlüğünden, 

'~it~ Orman Çevirge Müdürlüğünden ve Kadirli bölge Şefliğinden 
6 ....... 

Satış umumidir. 111 91 12- 18- 28- 2 

Hilaliahmer civarında İstiklal okulu karşısında 

Diş Ta.bibi 
.. 

Yusuf Hüsnü Başarır 
Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule haşlamıştır . Evini de 

muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 28-30 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müte.ha ssısı 1 

Hergün muayenehanesinde hastn arını kabule 
başlamıştır. 

, 

Adana askeri satınalma Etibba odosı idare heyeti 
komisyonu reisliğinden ; riyasetinden : 

Bütün malzemesi verilmek üıerc 
1500 takım palaska l diktirilecektir. 
Muhammen fiab 990 liradır. İlk te· 
minatı 7 41ira 25kuruştur .27 /11 939 
pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme ile rmünakasası yapılaca. 

tından şartnamesini her gün komis 
yonda rörebilirler. Taliplerin ilk te· 
minatlarile belli gün ve saatt3 ko· 
misyona müracutları ilan olunur. 

11190 12117121/26 

Elektrik evi 1 

13 ITeşrinsani pazartesi günü 
saat [11] de bayramlaşmak üzere 
umum arkadaşların Kızılay merke· 
zindeki salonllbıııza teşrifleri rica 
olunur. 11193 

İskenderun gümrük mü
dürlüğünden : 

İskenderun gümrüklerinin ihti
yacı olan yazıhane ve yazıhane kol
tuğu gibi hepsine (1336) lira kıy 
met takdir edilen mefruşatın yaptı· 
rılması açık eksiltmeye konulmPştur. 

Mobilyanın şekil ve şera i ti ko
misyondadır . ihale günü 16- l l -

Her türlü Elektrik ve makine 939 perşembe günü saat 10 dadı r. 
l!liteklilerin muhammen kıymetin ilk 

tesisatı, Elektrik malzemesi , Radyo 
teminatı olan 102 lirayı lskende· 

ve Elektrik aletleri tamiratı T ungs 
ıuoda Baş MLi dürlük veznesine }'a· 

ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
tırma ları ve muka bi inde ai a caklaıı 

mu l atı Adana Acentalığı . 
Eski Orozdibak karşısı No: 85 makbuzla ihale günü Baş Müdüı lük 

lv 736 64 binasında Satınalma komisyonum.fa 
--------------. hazır bu lunma ları. 111 76 5- 9- 12 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --
KiLO F[ATl 

CiNSi 
En az ' 

f.n çok 
Satılan Mikdar 

K. S. K. s. Kilo 
Koza =-1.so = ' 7,82·= 

-Ma. parlatı 
- 32,75 --

• 32 
-Ma. temizi 31,50 --

• 31 

--Klevland 35 41 ·,50 . 
Klevland-, v:M:-)-- 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 t Siyah -- çlCIT 
ı 1 ' Yerli •Yemlik., 
1 1 1 .. •Tohumluk,, '2, 17 

HUBUBAT -
Buğday Kıbns 1 

.. Yerli ... 
Mcntane ı .. 

Arpa '· •, 

Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • :.Ö D Dört yıldız Dotruluk 
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Livtrpol T clgraflan Kambiyo ve Para 
11 I 11 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pem Santim 

HaZlr 1-6~-
[ ,iret 

ı- - -
Rayişmark 

Vadeli 1. 6 44 Frank (Fransız) - 2- 96 - - --
Vadeli nı 6 39 Sterlin ( ingiliz ) -5- 'M 
Hind hazır 6 1 77 - Dolar ( Amerika ) !30 1 36 
Nevyork 9 36 - Frank ( İsviçre) 1 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
,1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 .. 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 
" 60 • 100 • 6.000 • 

65 • 50 • 4.750 • 
250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktırnıiş olmaz aynı 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 1C661 

• 

ilin 
Adana Askeri Satın alma komis
yonundan: 

Cinsi 

Lahna 
Pırasa 

lspanak 
iT. Fasulya 

Miktarı 

Kilo 

12000 
12000 
15000 
8000 

Muhammen 

Lira 

540 
480 

1200 
600 

bedeli iık Teminatı 

Kr. Lira Kr. 

40 50 
16 
90 • 

40 

211 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı yaş sebzelerden Lahna, Pırl' 
sa 11. Kanun 940 sonuna kadar taze fasulya 1. Kanun 939 sonuna k•· 
dar alınmak ve mukaveleye bağlanmak üzere açık eksitmeye konulmuş 
tur. Muhammen bedeli ve ilk teminc1t tutarları hizalarında yazılmıştır. 

1 

2 - Eksilmesi 13/ 111939 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır· 
Şartnamesi her gün Adanada Askeri Satın alma komisyonunda g§rüle· 
bilir. İstekliler belli gün ve saatta teminat makbuzlariyle komisyona mu· 
racaatları 29-2-7-12 11160 

Yeni 

Bayanlar 
Açıldı 

Dikim Evi 
Terzi : Necmiye Mutdoğan 
Y E R 1 : Mahkemeler arasından geçen caddeni11 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 
......... .....-....,,.........,,..........,.-..,..,-w...,,...,..."W"'"_.........,.......,.....,__._,.-..,..,-w___.."W"'"W""' .......... ~~ 

Geyim meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususi s-uret 
te geti~tdiğimiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret ı11U' 
kabilinde büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zarjf elbise 
ve tuvaletlere sahip olacaklardır. 

4-5-7-9-11 - 13-15 - 17 11174 ___________________________________________ ,,,,,,,,/_ 

ilin 
Çukurova Harası Müdürlüğünden~ 

Aşağıdaki şe rait dairesinde hayvan yemleri için ihtiyacımız bulun11" 

100 bin kilo Yulaf beher kilosu üç kuruş elli santim bedeli muhamınelle 
ile 15 gün müddetlP. açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Teminat muvakkatası (262) Lira elli kuruştur. 
2 - İhale günü 22111 /939 gününe raslayan Çarşamba günü saat 14 

de hara merkezindeki komi~i yon mahususa tarafından icra olunacaktır: 
3 - talip olanlar rnüt,..ahhit şeraitine haiz bulunduklarına dair ticJ• 

rr t odasından alacakları vesaik ile birlik te ihale saatından bir saat e""e 
line kadar teminatlarıyle birlikte hara merkezindeki komısıyonu mahstJ51 

müracaat etmeleri ıJan olunur. 

• 10 - 12 - 17 - 21 11184 
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ıı 
Arzu edilen model üzerine yeni "·e tamir yaP1 

N .~o Adres: Ye ni postane karşısı O· 
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Umum'i neşriyat mudürLl 

M cid Güçlü 
A ana Turk sözü matbaa 


