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Memleket mcnllfiinc aid ~ azılnrc. 
&il) hılarımıı a~ıktır 

Sayı 834 

2J ikinci kanun 19~8 
Cuma Sasılınaynn yazılar geri 

verilmez. 

- SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ Sayısı 100 Paradır. 

Onbirinci yıl 

ÜIFil~ü Dt<®ır<® 

Her ihtimala karşı 
Mısırdaki Ordusunu 
kuvvetlendirmektedir 

Mnteuil soldan "Ere 
Nouvclle,, galetesine 
göre: İ ngiltere her ih
timala karşı, halı ha
zırda Mısırda hulunan 
İngiliz ordusunu kuv
vetlPudirmektedir. Bita
raf bir vaziyet almak-

Mı ır Kralı 

Majeste Faruk 

pışmaların Mısır1, Mısır 
hükümetinin biitün kuv
vetlerine hlkim olma
sını icap ettirecek bir 
vaziyete sokmasından 
korkulur... Mısır hfidi
sesi doğrudan doğruya 
1B23 Teşkilatı esasiye 
kanunu ile hukuku teh
dit edilmiş olan Kralın 
şahsı idaresini tesise 
matuf olan bir devlet 
darbeıidir. Kralın ilk 
işi, ötedenberi feshini 
talep etti&ıi. paramiliter 
te~killtların Ia.ğvı ol
muştur. İngiliz maka
matı, giıli taı·afl&rı he
nüz tanrn mile malflm 
olmayan ,.e yabarn.: ı 

devletlerin müdahale
sine sahne olduğu muh-

1 temel bulunan Mısır ih
tilAfmdan uzak kalınak
tadlr. 

.Mısırın, bütün Arap 
ta . berdevam_ . olm~lda I memleketleri gibi İtsl
heı alıer İngılız dıplo- ya propagandası tara
masisi her hangi bir fından işlenilen ve müs
sürpl'iz karşıe:ında kal- lüman hareketinin ba
mak istememiştir. Mısır şına geçmesi kendisin
mes' elesi dahili rnalıi- den def'aUe talep edil
yette bil· mesele ola- mi.ş bulunan bir meın
rak devam edegelınek- ı leket olduğu unutulma
tedir. l 'akat dahili çar- malıdır. 

Haik içi nucuz 
k:tab basılacak 

Kültür Bakanlığı 
halktn ve talebelerin 

Küçük Kre~inin inkişaf i 
için 

Yeni bir kanun 
projesi 

Kuruluş yılı ı Ağustos J927 

Yunan- Bulğar 
münasebatı 

lnğiliz Kralının 
damadı 

Lofkoşa (Hususi) -

Vin1a gazetesi, Yu
nan - Bulğar ınüna
seba tı hakkında y::ız
dığı bir fıkrada di
vor ki: 

v • • 1 !iaber vcrildi6>inc gör~ 
yıl dogarkcn, ık1 Jnğiliz kralı Corcun enış-
n1en1leket arasında- telerinden Harevvod Er-

i . I .1 rik ile eşi Pı·enses Mari 
n e conon11 c lenıns- k d K b .. a gele ya m a ı rıs -

ceklerdir. 

Hay Küseivanof, 
Bu I ğ·a rista n ı n arsı 
ulusa 1 ınünaseht t
lerinden bahseder
ken, Yunanistıln ile 
aralarının iyileşıniş 
bulunduğunu <la ilc"t
vc et111iştir. 

ı i~rac Mallarımız 
1 için Eiü~ yapılıyor 

B,1 y [{ö ·ei YH nof un 
sözleri çok doğru

Yunan Başvekili 
8. Mataksas 

dur. Balk::ınlanla ların da kuvvetlen
sulh fikri hfıkiın bu- ınesini teınenni ede
hınc.hığ·u gibi, Bay ı·iz. Bu <la oln1ak 
Köseivanofun idare- için n1~ızinin bın,k
si zaınanırıdrı Yunan nıış olduğll nıü~kü
Bu lğa r ınünasebet- 1 lüt la rı oı·tad<111 IGd 
leri de iyileşıniştir. 1 dırınaya elhirliğ"i 
Binaenalevh veni 1 ile çnlışrnalıyız. 

Yunan Basınına göre: 

ltal~a ~eniz taslihatınm arttırılması 
ve İtalyanın milletler cemi- ı 

yetinden uzaklaşması 
1 

Vima gaıcte&i İtalyan ' statiisiinün f adile rniilıtaç : 

Ekonoı11i bakanlı
ğının bazı ihraç n1a l 
la rıınızın hir elden 
sevk işini et üd et
n1e k ı c olduğu lıa
b.·r alın nııştır. 

Y rın 

Ulus Ses'in~e 

Haşimin 
Leylekleri 

Yazan: Ziya Kdıçözlü 

iNSAN ZEKASI 
Yazan: Nure~~in Akyay daniz t:ıslihatınm arttırıl buluııd11ğunu da. ileci f:ilr- l 

ması !ıakkında \'erilen lrn- ı_:nı~e-kt_._,_ai_1'-______ w ______ , __ _ 

rar milnasebetiyk ya7.Cliğı 

bir fıkrada teslihat raka
betinin düııyayı ıulhtan 
uzakla.Jırınakta uldutunu 
ileri sürmektedir. 

Telğraf telleri hala bozuk . 
Knr ve fırtındnn kırılan telğrnf t~llera 

henüz taınir cdilnltdip;inden telğTal hn-olnı~nalaıı için ki- Küçük krediyi İıı-
tablRr çıkaracal<tır. l<işaf ettirıııek için Proia gazetesi de ltal-
B yanın Milletler cemiyetin-
.. l1 işle uğrnşn1 tk \'t' •i bi · k '' n1111 P'"O drn uz:ıklrışnıası miinnsc 

berlcriınizi bu <ri.in de alaınadık· 
ô ı· . Posta idaresi, gecikıne ıncsu ıy~~'. sa-

uzre l{iiltür l3rıkan- jesinin hc•zırl ının k beı iyle yazdığı bir ınaka
lığında bir koınis- ı1 ta olduğ·u haber lc:sinde, Cenevre organi-

1 ı zasyoııunun Hizumunu te 
yon teş <İledilnıiştİr· a ınnnştır. · baruı ettirmekle beraber; 

hiplcrsnfl aid oln~ uk üzre kabul cttıgı .tel
ğrat lan jandarn1a santralı V8Sıt~sıyle 
~lidvat - Gercüş - Sinan n1erkezlerınden 
Div~rbakıra yaz111aktadır· 

ol 
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Abd''lh 'd d , d 1 

Soviyet Rusya 1 u amı evrın e 
1 
~~~1;_~~ ~~~~~:;;;~ 

Fransızlarla 

lstan~ul~a Haç nasıl suya atılır~ı1 ti~~~,y~~zi 
11

~:~;::;:~ 
l<etlerdeki konsolos-

Atlnaika Nt•n gaıeteı;lnden: 

llamid'iıı df•\ riııdl· i ,._ 
tnnlmld:ı lın(ın nasıl rn 
ya atıldığmı anlntarağım. 
O gün lıiıtiin Lıri tiyanlar 
caddell1 1·<· ılüküHircHı. I> -
nize yukın bu!u•ıan otuz j 
kadnr krnsrdı1 n. cumlııır 

eemaat g:.dilir 'v lsta ı 
buluıı üç deni1.i taklı · h 

edilirdi. Bu ıı ııtanı:u: .i

yiuli>r Biz:ın..,ı canlandır: ıı 

hadi. elerdir. 

Rrşikta ·ta ~ npılan ft~ iıı 

hrr yerden d:ıha hnıta

ııalı ohffordıı. < iinkii o . ~ 

gtiıı Beyo~lu ahalisi Bt'· 
şiktaş kili.-.esiııe iner yc1 

bundan ma:ııl.ı, Bc.1\'iktas 
kumancl:ını 1 i:ısan pa~a. 

da, ft) İıH.h" lıa7.1r hul•ı 

nurdu. Kili~Pd~·n lwrekc·t 1 
eden kafı)('i • ı bnsına • 

"Çanis J\ftbyn,, ge~cr, bu 
nu tuJuıııbucıl r takip edrr 
ve arkadan p.ıpazlar ge
lirdi. Hiç unutmam! o dt:;
vinlc Bc:;;ikt~ı~ mitrc·poli-

'8Zrm. A. Mavrnmntis 

tiııt• Anfilolıyo lfl~ahı 

tnl.ını..,J nlı. Bn zat. hem
!;'elıri~i olaıı Konya pi. ko
l n~ u ı\nfilob~ o·su hrr z·ı
nınıı ııikıdtigiııd<'ıı, -:na
lıaill li l,endirıe dr hu a.ılı 

takını:;:tı. 

< ı giiıı Br iktn~ .. ahili 
.ıırıc·.\hınç dol miı. Hasan 
p<- a :1

P ıııai) ('ti grldik-
rc>•ı ~on:-;1. suya ntılac:ık 

ol.uı d•·1 ikaııl ln.r d.ı, h:ıçı 

l .qıınak İ<;in h:ı.zıı lamlılar. 

l~:wl:u kar lı Foti'nin i.i\ 

O:!lıı il>, Çiııgc•n{' İly:uim 
Y·ın!,o. l h li Alakoıımı 

\'aııgl•I "· s. tlcliKanlılar
da11 miirekkl'pti. Iln<;'ı 
;,,ınlı Foti'nin kUr·iik oi!lu . .... 
kar,ı.ı :tı. Alkıı;.l:ır iı;iııde 
,ıı l:ın ı:ıkn. O güıı trnç·ı 

'rnluııın toııl<ldıgı paranın 
.ıv •tl ii•·iinU kilise alır 

'e ıloıttL' birini kendisi 
~ı ı ka laı;;larilc ıncyhaneue 

yl·rlcı Ji. 

luk la rı nı lağvedece 
ği ve bu lllL'~ anc'a 
Türkivede konso
losluğu d ı ı,a ld ıt a
ca ğı söyle · cl~tc
dir. 

Ve i 
iral 

o 
ar 

Yeni yüz liralık ı 

kfığıt paralrır11111zı11 
basıhnasına Lond
ntda devanı o!un
ına ktadır. Haber a
lındığına göre yüz 
liralıkların basıh 1a 

sı subatın ilk hafta • 
sı içinde bitn1iş ola-
caktır. Diğer l ağıt 
para larınHz111 bnsıl-
111ası hazırhldaı ına 
da devanı cdilnıt.:k
tedir. 

ilimizin Tarihi Eser 

Arıqdar arasında 

1.,unusta Fra ns1z

la rla arap}a r ara
sında bir çarpış1na 

olnn1ş, hu çarpış
nı~d rı k"şi öL11iiş 
ı k'şi yar dannıı~tır. 

Jlaci genıileri 
llac rnr\·, ioıi dulnyrnilc 

ı;manlnrıı .ıza ~f·lııcck Ba
ri gc ınileri hal kmda yeııi 
l a11 1 nraıinr :ıluıa;;rn IU
zu·ıı görıılmi'ştlir. Buna 
srhclı uzat.. ınemlcl ... ~tlcr
den g{"k1 n l l:lc1laırn mem
lı kf'te lıa:-hılık sokmnrna
laı ıııı temin f'tml'k i~iııdir. 

Yunan Veiiahdi 
eviendi 

Yunan \ 7 cliahdi
nin düğünü Atine
<le tö 1 enle yHpıhnış 
tır. l)üğünde bir çok 
devlet adaınları bu
lunn1ushır. . 

• • 

Hasan~eyf ~af esinden bir görünüşle Artık oğullarına aid cami ve minaresi 

Sayı 834: =-· 

Gözlük Arkasm~an: 

Asri Ahırlara 
Radyo 

GEÇEN giin 1 lus Se~i
ııiıı (Garib vakalar) 

sütununda Amerikada Lı:r 
ı;iftı;iııiıı lnekll·rdmı ı:;i.t 
alın:ık için alıırlm mda sa
habtan nk..:ın a kad· r 
orke~4 ra ~aldırdı~·ıııı 'e 
lıu suretle im k1Pıdc·n f:ı:.· 

l.t ._üt aldığını okudum. 

MPğer İnekler ~iiriiltiil l 

<;<ılğ·ılanlaıı hoşlaı.iyor 'e 
h:t1.in hav:ıları ht>ğeniyor

larınış .. 
Ben bu Iıal>rri hiç t e 

g-arih huhnauım. Çiiııkü 

THrldı1r bunu daha öne •• 
<lt•n uilmi~ler \ c Lulıııu ;
J:.ırdır. 

Türk köylcı ini gr1.ını1.. 
Köylü k:ıdııılarııı. gen~ 

kızların siit sağarken 1nek· 
l('ıinc adlarını da ,·,1 rerf'!{ 
~·anık Sı!ble tnrkü söyk· 
clikleriııi. en lııı) ~uz lııel:.:
leriıı lıilf' lıun<lan hoşb· 

narak faı)n, siit 'erdikk· 
ıini görürslinliz. 

.K<iylü bir Tiiıkl,ızmın 
l ncğiııe yanık 81"~ile .,öy'.e 
hir 'fiirkii söylı diğiui hır 

halde gören ,.c işiten!eı İ· 

miz çok olmuşttır. 

Ver sütünü güL<>l (Belek) 

.A.kşaına var bolca. kepek 

Yiyeceksin Burma ile 

Hırçınlık yapına \öyle 
Melırncd çoban k:.ıvnlilo 

ç:ığıriyor seni. <liıılc .. 

inek be::leyen Ameri· 
k:ılı çiftçiler fazla tiüt:aııııa1' 
i~·in orkestra yerinr ahır· 
lanııa uirer rc.ıdyo koyaL"~ 
larsa daha İ) i <'lıniş olur
br. Tiirkiidl·n bo,lanao 
1ncklcr 'Tiirk illerinden 'c 
köylı~rin<len yiiksı·lt>n Türk 
çe ~:ırkı! rı <linle~Tfff<.•k d ı 
lıa fazl:ı ı.;ıı t ' erirler. 

Gölllkln Amca 

BU G(N.:O ] ı.P O S T A L A R, 

Bugün gelecek tren 
postası yoktur. 
Akşaın saat 18 llc 

Savrr, Midyat,-Ger 
cüş, Cizre posta la rı 
gelecektir. 

Bu ak~aın gidecek 
tren postası yoktur. 
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inıza taklit eden 
muhasebeci 

I\oııva B<·lrc]' 
· 'h' n 1 f;fhr>ci ' ek ·ı. . ltı 1a. 

b ı ı -'lı hua·d .k. 
ek,·iniıı · • ı ı ... ımuın 

l'clPr('k ' t'llll tk lid 
. ı.ıı.ıa .. ıarını 11 .... 
ıddia:-:;ile i:-. , n l g-ı 

·.tuı el 1.l,I t .. 1 n·k ıııa1ı• ~ ' il ı e-
"'cınw, ı._:ı ,. ·ı . T rabzondaPıı ııııştir. 

'fifo 
~frabzoııda bir .. d 
detten 1 ";) . . ı .. 1111 
d·

1
h .. ) rı vılayet 

Balikesirde 
Bir dogunıevl 
yaı,tırıliyor 

Balikesirde bir dof.:rum 
evi yaptırılması kararlaş

tırılmış ve binanın inşası 

münakasaya konmuştur. 

Dedesini boğan 
bir kadın 

Kastamontnin Çörek~i 
köyünde Necibe isminde 
bir kadın 80 yaşındaki ilı
tiyar dedesini çok feci bir 
şekilde boğmuştur. (" ılınde r11 ....... 1 ... fj evz11 1 

o vak'as .. .. 1 . . 
ınekt d' ' 1 go1·ul-

1 
bırlerı almıştH·. Hü-

h·ı e ır. Hıfsızsh- 1 kunıet ve Bf>ledive 
c ınec1· · J 

rnl . ısı toplana- halka aşı yapnıak-
c { ıcnp eden ted- ' tadır. · 

ken tadına doy~1a- f'a:.la deı·N·ei hm·r11·ı·I Cl•dz -ı-15 -
ı CP:_iziı;T--, 33 = 

n115 ve kaşığıda be- ,,·w1lanlodır. '/'({l'J/k 
r a be r y u t 111 uşt ur. ve ii rı/J'[j iıı ı a /Jii lı a r11- : ; ::~~ ''P - ~~ --

Hen 1e11 hastanevc rcti 1·1 dr!l'N'f1 karlar- J\t•sıne >:'eker 

ı 1 ı ı k 
"1 

• flıı·. Toz ~eker - -- --
<a c ın .Hı auına Kahve 

ğ·a yet zor bir ~ nıe
li yat yapıln11ştır· 

Şi n ıd i i vi lu~nıck 
J • 

üzredir. 

Çiçek ~o~u!anmn fotoğ

Bir f i!i yatnmak için 
5~ k'ş!~e füzum var 

~ı:ıbıııı 55 --
\'ay 850 
Kuru üzüm 1 20 

18-
-,401-

--ını·_-
----4()1 

rafı ahn~ı 
Bir .1/mau .İlimi /JCR<! .'JllJ.·mak i(n bir ·::·--.~ AlJIN PİYAS[Sİ ~~ 

Yasenlİn, Giil, Siiın- 1 Fil ile i11':)011larl gii- t! f:~ 

.fa prm !f adrt in sr11ı 
klll'l'd ifr Fil klf l'l'C/; 

f1J'as111da bir wu!.-a-

biil 11e Karan/i.lin ne.. reşt irmi:sleı· ıwt ü·ede i~ Bu gUnkü altıu pi ya- .~ 
~h· ~uı''·l<•ı·,· '·o'· l 1 -~ - 1 • • • l 1•ı sası~udur. • 
~ .., '' {· '' ''" aru1 anca,,· :J.J ,,·1~1 l}J I u- • · , " . . ' . •:.~,.. I~ _Saiıt Alı~~ 
ı r?.ı.;11111u almaya mu-

1 

/aırak fnr /-Ilı !/<'re ~ Hamid 1055 1050 

Nı/taJ.· olmuştur. yaı11·abil111i'.]lir. 1~:%kg.-1~~~~.~~! 
5rt: -sz:s ?' 
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--ı nm beyaz boynuna kısa 
ve ses$İz buselerclrn ya. 
pılını~ bir J...olye lıırak1-
yordu. Elza kendi arzusu-

F~~;~1 l_m_=_~_©_ö_n_v--k--lYl--~-·ç·;.··: 1 

_t ______________ J Ak)ny ı mı yeıinc getirnll'kteıı 1.i-

... _SC•••--•-••llll•ıa:a• 1 yade uir \'37.İfc yapıyor
' ~--.-.,._ __ ~ muş gilıi ınukan·aıct gös· 

-4-

k .Juı· .. ı 1'\ t ı·aııd. ı ıp 
ırıııızı, ~ a ı kıı~ın '.ın 

llPsı•l'ı I ı· · · u · '"il• 1-. ıı1 ı;alıııl, knr 
1 ·ı ti 1 1 a t \ı ıclıl'I ıı Prıı 
~I 1 M 
• <. ı e · ı , ııı, 

.:ııır ııı{·'· I · l 1 . ' ,rn ııra rnıadaıı 
onu b° . 1 il <aha kuc:ıkl ı•lı \e .. 
tı· 0l'~li. l>udakları trkrar 
ırl1: ·tılı·r I""• I· '-f .1 .' • .ı ,at uu . c-
eı "'ı c;.·ıl k ğil · ıııara · alıııan cle-

a17.u ile ·ı buseydi. veıı (!il bir 

J ulip ke d' · 
le bırak n ını tam:11ni-

• ar:ık 
l) 'tkl ı PPncc•r<· ka-• anı11 . • 
c;ük c•yıe: ) örttü kü-

salıına .,. . 
rafından g~~? hıııtli ta. 
raıi old goturUlıııC'$İtW 

u. lla\'a Stl'aktı .... 

~ r: 1. '') dPı in lıir fSP~f.<izlik 
l~f ıdP) Ji. ..... . 

•*• 
. 1 < oııl ı ica ve h-tiı ham-
ı\ lı• Flz·ı\·ı· .. · · ... •. ııııılt•madı 

~Pil takip NHyoı<lu. Elza 
lııı ric.ıları ~ok sc·ı t kar
ı:ılı~ ordu. l:\ in iı;iıı<lc Pıı
oula t• ~adUf rtmektf'n ka
çınacağ-ın.ı öyle anhır arı
yordu Elza odaı:::mıa di
kiş dikerk(•n veva vcınek 

~ . 
zamanı masanın iistüue 
) emişlC'ri y1:rlt~ştirirken o
ııu dnima arkaRında du
ran \o 01111 ı~ıktaıı mah
rum rdt.'Il bir gölgP , aı·dı. 
Paoul bu nnlanla fırsat
tan istifadt· edrrek Elza. 

tcriyorılu. Belki ~ U1.Hndi 
kcrre birgUıı Puoul sonlu. 

- Bu gt'ct• b:ıh<;cye 

geJecekıııh;in? 
- Ha~·ır, Asla ... 

N'için? 
1 - Çiinkii mümkün de-

l ğil.. 
Koını~ın:ı hrr dara ay-

ni ~ekiJ<lL•ytli. Fakat lıC'r 

dafa Elzamn mukavemeti 
bir parça daha zaifliyor
du. Nihayet birgün l>ir 
te~adüf onları evde yalı
nı' IJırnktı. 

Otıırduklan evin bir 
, kaç kilometre uzağında 

Pierres dağı adında bir 
gezinti ) t·ri vardı. Ch·ar 
mıntakanm en giizcl ve 
en Reriu bir vrri. Bir ak-

' 

şam biitüu :-ıill' geıııwk 

için oraya gitıııh:lcnli. Bir 

1 

kısmı araba diğer hiı· kıs
mı na At ilC' yola çıktıl;ır. 

P~ıoul geıiııtiyi idare cdi· 
yordu. Bir par<:a i1Pı 1cdik-
tcn ::oura .Jiıııeııcı,ııin ka· 
rısı ııı:mto;-;unu evde unui
tuµ·unmı farkına vardı. 
J>aoul al ile ko~arak ıııan 

toyu evdrrı alıp lu a bir 
zamanda g11ri dönebilirdi. ı 
Kafilc>yc· ~ynk uydurarak 

-
YfJRTDAŞ! 

ya v:lş git mckten usanma.
ya ha~byan Paoul atını 
alabildiğine koşturmak 
it;iıı lın fırı-;atı k:ıçırm:ulı. 

E\'t\ ğelipte mantoyu al 
ınak için yukarı çıkaı krn 
merdi vcnlerdeElzaya rast
ladı. Adeti oldu~u gibi 
vnu hemen kucaklayarak: 

- Mantoyu bulmak 
İ\iıı gel bana yardım <'t. 

Elza onu takibctti. 
-Sonu Var-

Yeııi İçtimai Ahlak Yerli 

mah kullanmayı emreder. 

SEff DE DAİMA YERLİ MALI 

KULLAN. 
.. 
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~ Halis Morina Balık Yagvlan 'ı:ı: Befenllmeyen nıalların parasın 
• derhal Uder 

Büyük şişesi 60 karaş ,: Bir dala tecriibe bunu ispat edtt 
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9 numarah İkincikanun 1--------·-·•1 ULUS SESİ 
mecmuası 

88J181 çıktı ·ı ABONE ve iLAN 
Şartları 

Bltün Bayanlara ve 1 D kt O t --.-.·~ 
kadın terzilerine tav- ı•••• O or • pera OP •••• , 

Aylığı 

siye ederiz. _J : Saim Kesen : 
: A~eliyat1arını n1utedil şeraitle : 

ılı ya J>ll1~ğa başlaımşt'.~ - :ı•-----f..K-' u_ruş:.,-1\-u r_u : ...................... : ·ı: PAZARTESi ve CU~1A GUNLERI : üç Aylığı 300 ı 
: Dl' Hekimi : • fukaralara nleccanen bak111aktadır • Altı Aylığı 450 

1 
soo 

! Hı'lm'ı Kıymaz ~ : Ac1rea: Po•tahane yanında, Park karı••mda A Sen-eli-ği--·-8-00 l 150 

: =······················••ı~~!!!l!!!l!l!!!~~!!!!!!!!!!lm • Birinci cadde Ticaret • 
~ odaaı karfıaındakl : 

1 i H.ususi muay~.nehane- i --• MUHSİN TEVFİK 
• sınde her gun saat • ı • • 

IL.U ŞARTLARI 
--ııı IIAnm bener satırından 

(10) Kuruş alınır. 
lıan neşrinden mesullyet 

kabul edilmez. 

: 8 den 10 a ve 13 ten ~ , 
: 18 e kadar hastalarını : • • 

Her çeşit Gramofon plak ve 
mnlzemelerl satıcısı 

Tenzilatlı satışlara başlanuştır : kabul eder. : j 
r • ······················ --------------• 

Günü geçen nushalar 
(to) kuruştur. 

pet yalında: 
Kadın 
VE mod 
Sayfamız 

Çokzenğiny 
zıiarla intişa 

edecektir .. 


