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~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!"'!~~~~~~~~---~ , 
Saraçoğlu dün 

alenin ve Mo· 
ı Romanya-Sov· 
! yet münasebatı 
1 dostanedir. lotofla ko uştu. 

li. '1oakova, 26 (A.A.} •ı 

"'ı:t,:,: ~~liı:!:.y.~~ s Sovyet kıtalarının Besarabyaya yürüdü-
~!:;::, ;:,_Moıotoı- ! 111 ğüne dair olan haberler tamamen 
1'- ,~•111ri~.ye. Vekilimiz öğ- • yalan Ve Uydurmadtr. 

egını ~ .. - K re m linde 1 
bt. zevat ile birJikte ye- Bükreş, 26 (Radyo) •• Bükreş siyası 
'-ittir. Moskova 1 mahfilleri Sovyet kıtalannın Besarab-
'tfirinıiz Sov Siikrü Sarnçotlu yet erkimnı ı yaya ilerlemekte olduğuna dair verilen 
t•rın 6ğle yemeğine davet etmiştir. 

1 
haberleri kati surette yalanlamaktadır. 

ttO:oakova, 26 [A.A.] - Hariciye Vekilimiz dün Romanya ile Sovyet Rusya arasında-"-1 ovaya muvasalat etmiş ve Türk-Sovyet bayrak-
~··~ donatılmış garda Hariciye Komiser muavinleri, ı ki münasebetler şimdiye kadar normal 
1 ticiye umumi katibi, Moskova merkez kumandanı, I!!!! olduğu gibi, bundan böyle de iki memle-:•b, Afgan büyük elçileri, Bulgaristan, Yunanistan 
~ Romanya elçileri tarafından karşılanmıştır. I ket arasında iyi münasebetler idame 
Vekiller Heyeti toplandı. edilecektir. . . . " 11 Bükreş, 26 [Radyo] -- Romanya hü-

"-Ankara 26 !Hususı] - Vekıller Heyeti bu gun § k" 
1
• R • ı· k. · · t 

l'h.. t 18 de' Uaşvekilt!tte, Başvekil Refik Saydamm !!! ume ı; omanyanın şıma ı şar ısını eş-
-.,. .. ,tinde toplanmıştır. j 1 (Sonu . üçüncü savfada) 

~ m .. - lillllUftl--1 

tak Saadabad paktı- 1 ÇEMBERLA YNIN AVAM KAMARASINDAKi BEY ANA Ti: 

" na sadık. ALMANY ANIN HARBE DEVAM ETMESİ 
~~:~i~~N!~~:;!1 •• d- İMKANSIZ HALE GETİRİLECEKTİR. 
~erdiği bir nutukta Av- ---------··••••,.,••• - --------

~ .. ~~; ::::::.~z1;~1~~~ Biz ve Fransa gerek kendimizi, gerek bütün dünyayı bir tehli-
~":~:~~ paı.::~·'0':~ keden kurtarmak için harbe girdik. 
\. ~ tini tebariiz ettirmiş- Londra, 26 (Radyo) - ordularının Lehistan hare- bahsetmiş, Kıı.llorduaua 
~ri Pqa Almanya ile Avam Kamarasının bu gtin- kitı ile Sovyet- Alman as- bu harekatı neticesinde Po
~ betlerin kesilmeıinin kii toplantısında Baıvekil keri hudud anlaşmasından lonya kuvvetlerinin 6ndea 
\il& UJandırdıjı iyi t@ıiri Çemberliyn beyanatta, bu =-==::~~ ve arkan ihata edilerek mu-

"e etmi,tir. ıunarak 22 eylülde toplanan Mussolini ltalya Veli- yaffakiyct temin edemedik-
~- - - lngiliz-Franıız yüksek mec- hd k b 1 tl' lerini ıöylemiftir. 
~et sefiri Varşo- 1 lisinde yapılan gör6şmelcr a ını a u e 1. Çemberliyn Garp cephe 

y d sonunda iki bilkümct ara- Roma, 26 (RadyoJ - Muı- ı •ind~ki barekittan da bah-
... -_a an aynldl. 91nda tam bir mutabakat ol- solini bu gün Veliahdı kabul ıettikten sonra: •Do-
~~11, 26 (Radyo) _ 1 duğunu beyan ebnİf, SoYyet etmiştir. Vcliabd kendisinin 1 minyonlarımwn buırhkları 
~da nezaret altında ı kcden istifade ederek Var- kumanda ettiği kuvvetler ilerlemektedir.. Dominyon
' itti Sovyet sefiri bu I fOvadan ayrılmıf ve otomo- hakkında hllkimet reisine ların mlıterek dayaya tah-

... tlik bir mtıtare- bille Bcrlinc fitmiftir. mal6mat vermiştir. (Sonu üçllncii sayfada) 
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t; • 1 dünkü toplantJSI' 
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Şosasl Yapılıyor. b
, t , . lis Grubu umumi heyt:.tl. 

1
, 

Ayvalık.ta lbftfnl ... 
ıer~e ~ey'tlıril 
ağacına ~arao

verdla 
Ayvalıkta bir gece önce 

.wıddetli ka ırga, sağnakla 

beraber dolu düşmüştür. 

Bu üzden binlerce zeytm 
ağacmm dallara kırıldığı gi-
1'i, bazı ağaçlar da devril
miftir. l' emale gelmekte 
olan mahsul yerlere seril
miştir. Zeytin mahsulu bU
yiik zal'ar görmüştür. -
Halkevinde Dil bay

ramı kutlandı. 
Lise Türkçe 

!erinden Cezmi, 
öğrclmen

Dil bay-

ramı mönasebetile akşam 
Halkevi salonundan bir öy
ı~v vermiştir. 

«Dil istiklaline nasıl ka-
vuştuk)) mevzulu söylev 

alaka ıte dinlendi. Aynı söy
lev hoparlörlerle de yayıldı. 

Söylevi müteakip temsil 

kolu tarafından salonu dol-

duran yüzlerce kişiye •< Bü
yiik baba» adlı iki 

perdelik facia ile bir perde
lik «Zoraki tabib~· komedi,i 
oynandı. Rollerde mu
vaffak olan gençler sık sık 
alkıtlandılar. 

ff amtml. 15 te Hasan Sakanın ''' 
Dursunbey, 26 (HususiJ Sıhhat Vekaleti alaka- setinde toplanmıştır. . ı-

Balıkesiri Kütahya ve Bur- darlara şu tamimi gönder- Manisa mebusu Refı~İ' 
saya bağlıyacak olan l3alı- nıiştir: cenin Büyük Millet rA eO" 
kesir- Tavşanlı şosasının ya « Kanuni hükme uygun sinin eski zabıtlarının ~· 
pılmasına dün açılış mera- olarak meskenlerden uzak den tab edilmesi hakk il'' 
simile başlanmıştır. Merasime yerlerde açılmasına müsaa- ki takriri okuıımuştur·~ 
B. Avninin he} ecanlı bir nut- de verilen birinci sınıf gay- fik İnce küraiyc ge~ 
ku ile başlanmış ve nıütea· ıri sıhhi müesseselerin ci- ooktainazarmı izah e 
kiben kaymakam vekili Sa- varlarmda bazı mahallerde tir. il" 
mi Çakan ilk ka~mayı vur- sonradan evler veya insan- Büyük Millet Meclis~ 
muştur. ların ikametine mahsus bi- isi Abdulhalik Reoda il' 

Hu yolun vilayetin11ı da- nalar yapıldığı haber alın- aid izahatta bulundulaf· _, 
bilinde bulunan 13'.) kilo· maktadır. Bu hal umumi hususta bir kaç hatip ~ 
metrelik kısmının Balıkesir hıfzıssıhha kanununa aykırı taleada bulunduktan '°; 
Heyce kısmı evvelce yapıl olduğu gibi bir kısım balkın takririn riyaset dif'•111 ~,. 
mış, Beyce - Dursunbey kıs- sıhhatını koruma endişesile tedkik edilmesi ittifakl• 
mı tesviyei türabiye halinde yapılmış olan bu tedbirlerin bul edilmiştir. 
ve kısmen tatları kırılıp ha istihdaf ettiği maksadın te- -

zırlanmış bir vaziyette olup minine mani olacağından ge- Gençlı'k Kulu'"bu··nüO 
mötebakisi 35 kilometrelik rek naklen ve gerekse ye 

Dursunbey-Hopanlar kısınrnın niden vücude getirilmiş bu akşamki toplantıst• 
da istikşafı yapılap fiilen gibi müesseselerin yakınına (C( 
çalışılmağa başlanmıştır. Bu mesken inşa edilmesine mü- Şehrimizdeki Gençlilı ~ 
suretle mezkür 133 kilo saade edilmemesi ve bu lubü akşam eski üyele ,,r. 
metrelik yolun halen üç kıs· hususun yakından takip edil- iştirakile bir toplantı 
mmda faaliyet mevcut olup mesi tamim olunur.» mışbr. fll 
pek az bir zamanda ikmali - Kulüp Baıkanı Esat~ 
icin çalışılmaktadır. Akşam Kız Sanat oku.. dakoğıu tarafından ~ 

Vilayetimizin son nokta terbiye.si kanununun etO " 
sını teşkil eden Hopanlar - lu haztrhklan. tiği vazifeler anlatı_ldı ~ 
Harmancık mmtakasından Ş h d bu arada kulubün babh~· e rimiz e açılacağını 
sonra Bursanın Orhanili ka- yazdığımız Akşam Kız Sanat daki durumu gözden ~ 
zasına ve Kütahyanın Tav okuluna girmek istiyenlerin rildi. Bilihere lik maç~•·~, 
şanlı kazasına giden mev- kayd ve kabulü 6 Eylül ilk- önümüzdeki cumartesı rll' 

' cut şo~aya bağlanacaktır. okulunda devam etmekte- başhyacağı, kulübün ~ 
Bir hafta evvel kazamıza dir. maçlara nasıl ve ne 911i,.Jı' 

gelen Valimiz Recai Güre· Tedrisatı iki sene olan bu iştirak t:deceği mevıtJ 

Aynı piyesler iki akşam 1 
daha tekrar edilecektir. 

linin direktif ve emirlerile sanat mÜe.!seseıinde ,apka· edildi. 1 
başlıyan ve iuşaası devam cıhk, el ile nakış ve dikiş Sporcular toplantı~ 
eden bu yol ilerlemektedir. dersleri gösterilecektir. Ôğ- • mimi hasbihallerde ~ 

rendiğimize göre, bayanla- dular ve kendilerine 
rımızın bu okula gösterdiği verildi. 

Gelenler, gidenler: 
Mebuslaramızdan Muzaf

fer Akpınar dünkü Bandır-

a ekspresile şehrimize gel
lllİf ve Edremide gitmiştir. -

--
Buğday fiatlan dü

şürülmiyecek. 
Son hadiseler dolayisile 

ihracı menedilen bazı mad-

1 delerden müstahsilin elinde 

Hasta bir kadının te- mühim miktarda bulunan
lar için Ziraat Vekaleti 
tedkikler yapmaktadır. Bu cavuzu. 

Akıl hastalığtndan muz- maddelerin mühim bir kıs
~ari~ 40 ~atlarında Hatice 

1 

mı zaten hükumet tarafın
ısmınde bır kadın, beraber dan satın alınmakta idi. 
oturdukları Emine ve 80 ya- Bu arada buğday mübaye-
'ındaki ihtiyar Maviş nine- atı faaliyetle devam etmek-
yi tatla batlarından yarala- tedir. Yeni istasyonlarda da 
dığt iddia edildiğinden bak- alım ıatım başlamıştır. Top
kında tahkikata batlaum"• rak mahsulleri ofisine ge-

l ı len haberlere göre, fiatlar 

alaka pek fazladır. - df 
Tedri!'ata birinciteşrinin Yumrukla döğd' ~ 

ilk haftasında Aygören ma· Sıtkı isminde birisi ~ 
hallesindeki eski Dumlupı- diye mahallesinde o":J 
nar ilkokulunda başlana Abd il h k Ne~ 
caktır. Mektebe lazım olan u a ve ızı dW"w 
bütün levazım gelmiştir. bili sebep yumrukla ~ 

Maarif Vekaleti •ebrimiz- ğü iddia ve şikayet ., 
"' gv inden hakkında tahlı 

deki Kız Sanat okuluna 
lstanbul Kadıköy Aktam Kız başlanmıştır. -Sanattan Nezahet Pozam, 
İstanbul Selçuk Kız Enstitü
sünden Hanife Kurukab•e
ciyi, yine aynı mektepten 
Pakize Uzkolu öğretmen 
olarak göndermiştir. --asla düşmüş değildir ve 
müstahsilin hiç bir kayıbı 
roktur. 

Balıkesir Emniyet • .# 
MüdürlüğÜO~ 

19/9/939 Tarihinde 'J 
cami civarında yol n'ı 
içinde bir miktar par-
bir çanta bulunmuf~ 

Sahibinin Emniyet di" 
16iüne müracaat et 
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.. nm11111111mamıımıı••ıını•nij~ 

~oman a·Sov· İ 
&i 

Yet münasebatıl 
iE 

do .. t nedır. : 
= 5! 

~ (Baştarafı birinci sayfada) S 1 
tlt eden Besarabyaya 10 Sovyet kı~ası- ı 

11 girdiğine dair olan Aınerikan mem- 5 

e.larından verilen haberleri resmen ve : 
~?lerjik bir surette tekzip etmektedir. 1 

Sovyetler Birliği ile Sovyet Rusya ara- ; 
Dlld ki her türlü münasebat normaldir. ~ 
J.f~tniı·yolu nakliyatı da keza normaldir. 1 
b. h~ bir hudud hadisesi de meydana gel- ~ 
·••e . Ei 

tn~ti~ ~ 

t ~oınen ve Sovyet kıtalarının hududda ! 
ernası samimi olmuştur. ili 
~ ~onıanya ile Sovyetlerin münasebatı 1 
?\ 0 lotofun verdiği teminata göre dosta- ; 
e bir şekilde cereyan etmektedir. i 

= 
~ -•mımmnım~wıım•nıuımrnımııuııııımuıul 

.\ tnberlaynın lngiliz beyannamele
,1 \tanı Kamara- rinin içinde neler 
~daki beyanatı yazıyordu? 

~t~~afı birinci s yfada) Lo~dra. 'l6 [Radyo] İn-
~ •kleri mevad her za giliz istihbarat Nazareti Al-

\~t ln farklı olarak art- manya üzerine İngiliz taya
\~~'dır .. AJmanyanın har- relerinin attığı beyanname
t~:.nı etmesi imkansız ha- lerio metnini neşretmekte 

t "1~ le ıl~c:k ve harbe devamı ~ir. Bu beyann~lllel~r~e şu 
't~ a.bılayeti fiilen felce uğ- uç nokta tt!baruz ettırılmek-

tı '~ktır .. Bır çok büku- tedir: 
~~tl~ dostane münaseba- l - Yıldırım harbi hak 

,k•e rnüzakcreler devam kındaki Alman ümitleri kay-
-~ .. tedir.. Milletimiz bu boJmuştur. 

't~.kadar biç bir zaman 2 - Alman arazisi, Al
S: ıd ve azimkar bulun· man hükumetinin tebliği hi
tt~ k.fhr .. Biz ve Fransa ge- lafına 4 gün evvel Fransız 
~) (!lldirniıi, gerek bütün kıtaları tarafından işgale uğ
~t--:,ı. b.ir tchliked~n kur· ramıştar. 
~,. ıçın harbe gırdik .. 1> 3 Alman ticaret filo-
~ftir. sunun birinci derecedeki lü-

., (t ltlberlayn bundan son- zumlu maddelerle beraber 
'it_,~lllanyada hasıl olan seyrüseferi durdurulmuştur. 
'~l1 1

' at'- - ·d · · B ··mı de ter aterı ve ı arı vazı· eyannameye şu cu e 
1 \a:. "e Kalineskonun kat- ilave edilmiştir: 
ıı.. ~~;e ine de temas ede- Almanlar! Bunları not 
~-.) 0 nya kıtaa tının Ro ediniz. ,,,,'Ya geçtiğini, Roman- -r-in_e_d_o-·n_m_e-le-r-in-e müsaade 
~:e Macaristana mült ci edildiği halde Polonyalıların 

k •n devam ettiğini, hu- bu müsaadeden istifade et
'-l~llıplara sevk edilen mek istemediklerini söyle

lecilerin memleketle- miştir. 

ltal 
Sovyetlerin Ukranya ile Galiçyayı işgal et

mesi İtalyanları kuşkulandırıyor. 
Paris, 26 [Radyo) - Ha 

vas ajansına göre Sovyet Rus
yanın Galiçya ile Ukranya
yı işgal etmiş olması ltal
yanları likayd bırakmıştır. 
ltalya Sovyet Rusyayı Orta 
Avrupada ve Balkanlarda gö
rerek endişede bulunuyor. 

İtalyan muhabirleri gar.e
telerine yazdıkları mektup

larda Kızılordunun girdiği 
şehirlerde Komi.inizm idare· 
sinin derhal km-olmasını te
barüz ettirmektedirler. 

Paris, 26 (Radyo) - Po
lonyada hava soğumuştur. 

Karpatlara çok kar yağmış
tır. Dün ilerJemeleri bekle
nen Sovyet kıtalarının hare
keti tehir edilmiştir. 

Emin bir membadan veri 
len habere göre Sovyet kı 
talara hududa 23 kilomet
reye kadar yaklaşmışlardır. 

Bu sabah vasıl olmaları 
muhtemeldir. 

Macar ahalisi Leh mülte 
cilerine yardım için elinden 
geleni yapmaktadır. 

Paris, 26 fRadyo) Bir 
gazete şöyle yazıyor: Al
manyaya karşı sempati gös-

teren bita·rafJarın adedi git
tikçe azalmaktadır. 

Londra, 26 (Radyo) -
Alman harp gemileri Şimal 
ve Baltık denizindeki mayin 
tarlalarını genişletmiştir. Bu 
tarlalar eskisinin iki miıli
dil'. 

Paria, 26 IA.A.I Cephe· 
lerde mühim bir harekat 
olmamıştır. 

TORKDILI 
.Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 
FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800, altı aylıA'ı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adres: Bıtlılte.;,. Tllrkdili 

-------------------------------
Balıkesir Vilayet Daimi 

Encümeninden: 

Mevkii: 

Türk ili 
köyü 

Manastır 

Miktara 
Hududu: hektar: 

Şimalen Ka- 100 
radere, cen-
uben a >aya-
ni, şarkan 

Kum burnu 
takiben Sa 
Jataş hat müs
takim garben 

lebi derya 

3 Senelik temi-
nat resim res- Muvakkat 

miyesi: teminat 
Lira Lira Kr. 
750 26 25 

Erdek kazasının Türkili köyü Manastır mevkiinde 
kain ve evsafı sairesi yukarıda yazılı granit ta~ ocağınıa 
24/81939 tarihinde yapılan ihalesi fesh edildiğinden en
cümenimizin 1419/939 tarih ve 812 sayılı kararile yeni· 
den 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 2/10/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 15 de Vilayet makanın da müteşekkil Daimi Encümen 
huzurunda yapılacağından isteklilerin yüzde 7.5 mikta
rında muvakkat teminatlarını yatırdıklarına c'air makbuE 
veya banka makbuzlarile Encümeni Daimiye müracaatla
rı lüzumu itan olunur. 

2 - 1 - 305 
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Bahkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 -Kepıüt birlikelerinin ihtiyaçları olan 131 ton odun 
açık eksiltmeye kooulmuttur· 

2 - Lahmin edilen bedel l 982 lira 50 kuru~ ve mu 
Yakkat teminatı 73 lira 68 kuruştur. 

3 - ihale 29 9/939 cuma günü ıaat 11 de Balıkesir 
kor ıatın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda a-örülebilir. 
S- Taliplerin belli belgeler ve muvakkat tcminatlarile 

birlikte komisyona müracaat etmeleri. 
4 1 296 

-----
Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bandırma birlikleri bayvanatının ihtiyaçları olan 

15 ton yulaf açık eksiltmeye konulmuftur. 
2 - Tahmil edilen bedel 3562 lira 50 kuruş ve mu· 

•akkat teminatı 267 lira 18 kuruştur. 

~~3tL~1'r"*"l4'.18~1~ 

~ KİRALIK EV 
I ~ Camikebir caddesi üzerinde ve itfaiye gar~İ' ~ m şasındaki Kepsütlü Hacı Osman oğullarına aıd -~ 
~ yük bina kiraya verilecektir. Üst katta üç b11;Jt 
~ oda ile bir salon, orta katta iki oda bir saloO~ 
~ katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve •. t' 
~ mutbab ve elektrik tesisatı bulunan bu bina kiti 

i 
verilecektir. Talip olanların şu adrese mllracaatı.~ 

Müftü Bcdestanında kunduracı Mustafa Kep• . 
Bc+~~!tt,...~:ı+-l&V~lf. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı al~ 

3 - İhale 29/9/939 cuma günü saat 16 da f' alıkesir 1 
kor satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebi-

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. . eitfl 
14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karii p)' 

hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle 
geniş bir şekilde çalışrı1ağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
). E 
ır. ~ 

5 Taliplerin belli belgeler ve mavakkat teminatla E 

rile birlikte komisyona müı acaatları ilan olunur. 1 
4 1 297 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 Açık eksiltmeye konulup on gün temditli 11/9 -
1939 pazartesi günü ihale edilecek olan Balıkesir ve Ban
dırma merkez okullarına alınacak 50 ton ve beher tonu
nun muhammen bedeli 30 lira olan sömikok kömürüne ta
lip zuhur etmediğinden 12/10/1939 tarihine rastlıyan per
~mbe günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi için bir ay uza· 
tılmı,tır. 

2 İhale muayyen gün ve saatte Vilayet maka-
mında mütefekkil Encümeni Daimi huzurunda yapılacağın
dan isteklilerin nıuyakkat teminata olan 112 lira 50 kuruş 
yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile Dai
mi Encümüne müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 300 

-- ---- -----
Bahkesir Belediye reisliğinden: 

Elektrik tesisatımız için 400 kilo üstüpi 150 ton ma
zot 5-6 ton silindir yağı 1800 - 2000 kilo kompresör ya
j'ı alınacağından 22-9·939 tarihinden itibaren eksiltmiyc 
çıkarılmıştır. 

ihalesi 6-10-939 tarihinde belediye encümeninde yapı· 
Jacaktır. Mazotun muhammen bedeli tonu 75 lira, silindir 
yağı tonu 250 lira, kompreaör yağı tonu 300 lira ve 400 
kilo iistilpi bedeli 50 liradır. Kanuni dipozitonun Beledi · 
yeye verilmesi Jizundır. 

Taliplerin ve fazla malumat almak iıtiyenleria beledi
yeye mOracaatları ilin olunur. 
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== Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçların•: 1 vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 

1 nul~Ü~KDİLİ MATBAASI 

1 Her yerden sipariş kabul eder ve istenilditİ t" 
!!§ kilde hazırlar. 

i DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her t~ 
li muhaberat için şu adr se müracaat edilmelidir: 

1 I Türk dili matbaası - Balık~ - -
'80 .. 1111111111 .... _ .... , •• 

I 

KIRTASİYECİ 

K A O R i UZ KUR 
Paşacami caddesinde. her türlü lı.r' 

tasiye levazımını ucuz olarak te, 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kaQıtlar 

~ - ~ 
Buıldıtı yer: Türkdıli matba111-8'ıh 


