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\temleket menaıiine aid yazılara 
sayfalarımız a~ıktır. 

Rasılnıay:uı ~'azılar geri 
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Baş a anımız dün scibah Ati
Kırşehirde 
FeJıtkete uC{ra
Yanıara y~rdım 

edelim 

~vasalit ettiler. naya 
BayCeıaı Bayarı 

lstasyon~a, yollar~a ve Selani~te 
~alt ~üyük teza~üratla hrşıla~ılar 1 

Tabiatın in::;afsız pen
çesinde asır!arca kıvran
dıktan sora. Cüınlıurivetin 
feyizli O'ünlcrinde b~ vın-o • 

Şehrimizde 
Felaketzedelere yardım 

listesi 
tlırlığa ve refaha kavuş
tufunu <luyma~a başla· 
d1tı bir anda birden bire 
tekrar tabiatıo en sert 
bir darbesine uğruyarak 
sarsılan, alt üst olan Kır
§ebrin düsdü<rü elim va-

1 

Ankara 27 (A.A) - drın itibaren bütün 
Lira lal m 

Başvekil Celal Ba- hn t güzergühındn 530 Dürıkü Jistcııin Y'!kfrnu 

,. • ·~ t"'I 

zıyet her vurtda~ın kal-
binde l>üyUk bir' acı bı-
raktı. • 

lleınlcketimiıin bütün 
Şr!fkat Yurdları onun var-
dırnın w 

a kosuvor '\·araı.mıa 
ınerh ' • ' .ı rü . eın oluyor. Teessü-

nu bir kardc~ <luvrru-
·ı .. . !'"! 81 e Pa vluı;;i vor bir :.ınnc 

~ • J ' 

ve bir baba bis:-;ile felftket-
Zed~Ieri dü~tüğ"ü yerden 
~a.luıra rak göz yaşlarını 
sılıyor, ona kimsesiz ol
rııadığını, yurdun bir vü
cut olduğunu ve bir ta
nıftııa dii:-cn bir feHlket
ten her ze~rcsiniıı :.ıyni de
recede ketisür duy:ıcağı
ııı hatırlativor 

~ . 
"Atel;\ düştiiğ'ü yt}ri ya

kar,, sözünün bir kanla, 
bir kalple ve ayni ruhla 
birlcşnıi~ olan cemiyet
lerde bilhassa Oüınhuri
Yetiıı hıza ve medeniyete 
kavustıınluttu Tiirkivede 

• l"J J 

Söylenmesine iınkfm ol-
ıııauığını her gün gelen 

yar ile Hariciye ve
kili Rüstü Aras bu . 
gün saat on birde 
hususi Trenle Ati· 
na va n1uvasalat et-

.; 

111isler ve istasvon-. -
da n1erasin1le kar-
şt in nınışla rdır. 

a 

Yunan hududun-

çalandık. Artık o günler-
den ebediyen uzaklaşmış 

bulunııyorııı. Yurdu bölün-
ınez bir biitün Türk milleti-
nin ~üclü bir viicut haliı.c 
koyan Cümlıuriyct, boz
kırları 'e:-;ilc biiriir, deli - . 
ırmakları yatağına yer-
le~tirir, Lataklıkl~xı ku
rutnıağ'a ve mcınlf'kcti ~·ap
mağ"a çnlı~ırkeıı gelen lıu 
ani fclftkcti Türk azını 1 

muhakkakki scadete çe
virecektir. 

njanslartla ve gazetelerde Zelzeleye uğ'rayar,}a. 
Kır:;ehir fclftkCt7.edelerine 1 rırı acı~ile yanan her 'l'iirk 
Yapılan vardıwı güriip yüregi ona yardıma ku
okuyor \. c okuduğumuz ~uyor . ?ılcınleketin her 
ıaınan daha iyi anlayo· denliııc canla başla ko 
t~z. Yurdun en k.ü- 1 şnrak o yarayı iyi <'tmr.
<;uk uir parç:ısında IJıle ğe çalışan, umumi lıarp 
lhillctin büyük bir Yarlı- ve istiklftl ı:;ava~larında. 
ğı yaşadığını sevin<;lc <lu- cephelere "arını yoğunu 
Ytıyoruz. boşaltan llardinin hu i~-

tc de en önde IJulunaca
AııırJarca lıiribiriıııiı- "rında şüphemiz yoktur. 

<len habcrıiz Tabiatın ve ı g 
ıaJiuı sultan' elinde par- Ziya Kılıcözlll 

Başbakanımız 

B. CeHU Bayar 

Serez ve Sdanikte 
halk tarafından gös-

70 
20 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
75 
' 8 

745' 5 

AbdiirrPzak ılcbbai:!: 

11 ya y<!tiııı 
~lüteahhit Jf elı ıııet. Oy:my 
Ahtliih·l•hap :;:atana 
Uava \'Ckili Bahram 
Kerinı ad:;nı 

Ymmf nc,·li 
Hızır Cu;;;kıın 

Müteahlıit Kemal Muuğ'an 
('eppi E~at 
Nnri ~atana 

Cemil Güneş 
Siirtli Haydar ,.e Nasri 
Hanna ~;cnımo · 

Mareşal Çakmrğın 
teşekkürü 

teri len hüsnü ka- . " l (A A) _ I 
•'-'n \:ara 27 . 

bul tasavvurun fev- ~ G 
1 

K B 
ra teşekkürlerinin 
iblağına Anadolu 
Ajansını tavassut 
etn1işlerdir. 

kinde candan, sa- : ene urnıay uş-
111in1i ve bü~rük ol- kanı ~la reşa 1 Fevzi 
nıustur. ., Çakrnak Yirnıi üç 

~ 

Ati nada <la İstas
yonda ve yollarda 
halk B~1şvekilinıizi 
ve Hariciye Vekili
ınizin Yunanistana 
gelişlerini sela n1 la-
nıakta , huduttan 
Atinaya kadar hal
kın san1in"?i ve ha-

Nisan Ulusal ege-
nıenlik ve Çocuk 

haf tası n1ünasebe
ti le aln1ış o1duğu 
Telgraf ve yazıla-

raretli hüsnü kabu
lunu tebarüz ettir
n1ektedirler. 

DünAnkara-
da hafif bir 
sarsıntı oldu 
Ankara 27 (A.A) -
Bugün öğle üzeri 
şehrin1izde hafif bir 
yer sarsıntısı oln1uş
tur. 



Sayfa 2 ULUS ~ESI Sayı 910 rl!!!I -" 

L Seçı ne Haberler 

ısır Kabinesi 
1 Halk ~ilgisi ~erlemelerin~en 

Maniler 

Vezir uratını buruşturdu, 
yutku du ve son kararını 

verdi: As~nız! ·aD• 
" - 0-

Ali Paşa tekrar ca- - Efendim, dediler. O 
susa baktı, yaptığ'l bü- kız sizi öldüı·ecekıniş .. 
yiik suçun cezası öllim 
olduğu halde ona aci Paşanın k·eyfi yerinde 
yor, bu genç fakat ca- idi. Kızla bizzat konuı;;· 
hil 'J'üJ'k çocuğunun ölü- mak istedi. 
müne bir türlü gönlü 
yatmiyordu. I - Yanıma getiriniz. 

Tekrar sakalını ka- j Az sonra elleri bağ·-
rıştırdı, ~uratını buruş· lanmış güzel bir kız ge-
tn rdu, yutkundu, sonra f · l'I İ . .. 1 ,. . 
agır ağır son kararını ııc 1 er. rı goz en par-
verdi. lak bit· intikamla yani· 

- Asınız! 
yordu. Vezir tatlı bir 

sesle sordu: 

~iahküm birden bire 1 _Kızım adın ne'-. 
sarardı, sonra kendini l 
topladı: 

- Paşam, dedi. Ben 
hu cezaya layıkım. Yal
nız hakkını helal et.. 

** . 
Muharebe bitmişti.. 

- Aliye. 

- Çok ala! Demek Türk 

sün ve Müslümansın? 

- Evet. 

- Beai niçin öldüre
ceksin? 

Kız tereddüdsüz ce
vab verdi: 

- Çünkü ölüme layık-

sın. 

·istifa etti 
Royterajansı nıu- bilecek bir hnlc ge

h~lbİrtnin enıin bir tirilnıesi hakkında 
.kaynaktan öğren- 1 kendisi tarafından 
d ~ğ· i ne gör~, Baş\1e- j ya J?ıla n teklifler ü
kı l ~lahn1ut paşa, zerıoe s~rayla ara
kabinenin parlanıen sında çıkaı; anlc1 şn
to e],seriyetini teş -

1 

nıazlık neticcsin<le 
kil elien guruplan istifa etn1iştir. 
daha iyi ten1sil edc-

~ ngİ l İz Krah bir kaza 
atlattı 

Londra - Kra

hn o ton1obili Vind
sor satosuoun reva-, 

kı önüne vasıl ol
nıadan biraz evve) 
diğer bır oton1obil 
ile ınüsadeıne et-

nıiştir. Ne Kral ve 
ne de her iki oto

ınobilde bulunan di
ğer zevattan hiç 
kinıse yaralann1a -
nuştır. 

lngiltere 
Amerikadan 700 tay

yare alacak 
Observe gcızetesi

ne göre, Aıneriknn 

fabrikaları önünıüz 

deki on iki av zar-.,, 

rcve verilecektir. 

Observer gnzetesi 
bilhasse enteresan 
olarak - uçan kule-

Muzaffer Türk orduları 
güı·ültülü bir zafer mar
şı içinde şehre giriyor
lardı. İhtiyar V czir Ali 
Paşa kır bir ata bin
mişti. Muhteşem se>r
guçlu kavuğunun altın
da parliyau yüzü tatlı 
bir tebesümlo açıliyor

du. Orduıunun başında 
idi. 

Bu cevah Vezirin 1 fında 1500 tayyare 
çok hoşuna gitti ve gül- inşa edebilecekicr
dü. diı-. Bu Tayvare-

" .1 

- Sonu Vnr - lerin yarısı lnğilte-
Borular bitmez ve tü-

kenmez bit· ahenkle za- ı------------------
feri kutluliyor, davullar 

leri - zikretnıektc

dir. Zira bunların 
2000 111il<len ibaret 

olan tesir daireleri 

İnğil iz ta yyn rl~ leri
n~ aç ıl<ça fa il<tir. 

asker adımlarını takib 
ediyordu. Birden seyir- ~9" 
ciler arasından l.ıir g ü- Yf 
rültü koptu. Uenç bir 
kız ellerini tutan adam- Trn hon1 bulösıcı 
larm arasından kurtul- . · 
ınak için uğraşiyor, 

1 
bır hastalıktır ken-

adamlar kızı bağlama- dini ve çocuklarını 
ğa çal ışiyordu. Paşa koru çare olnrak 
dönüb bakmadı bile. Ne k ] ll . . 
bu olayı (hadise) ancak sı sı <. e ~rı nı sa~ 
Jıartise bitüb istirahata bunla vıka kendı 

ol 

çıktığı ~aman hatırliya- 111endil ve havlunu 
bildi. Adamlarını çağır-

kullan çocuklarına 
kulla nnıa kiri i el İ ·

ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sürn1e bilhassa 
kara sineklerden ka
çın ve onu yaşa tnıa 

dı, gümlüıkü vakayı 
, __________________________________ __ 

sordu. 

Yuğoslav zıraat 
nazırı Berlinde 

Y oğusla vya zir.:ı
a t nazırı Stankiviç 
Berline gitnlişlir .. 
Nazır BerJinde se
kiz gücı kalacak ve 
nıuhtelif nıüessese
leri ziyaret edecek
tir, 

Derleyen: K ılıçöılii 

-127-

Ay doğar elek gibi 
Giin doğar melek gibi 
Bizim köyün kızları 
Turfanda i~elck gibi 

-128-

Altı~ yüıük dar parmak 
Muradım yarı görmek, 
Her yiğitin karı değil, 
Al <lu<laklı kız bulmak. 

- 129 -

Ey bülbülüm zar getir 
Yardan bir hCJ ber getir 
Yar sana mcktuu verse 
Kanadına sar getir. 

-130-

Elif clc<lim be dedim 
Ben o yara ne dedim. 
Kanadlar kalem olsa 
Yaz1lmaı benim derdim. 

- 131 -

Uykum geldi esneriın 

Yar sinemde beslerim 

Y etli türlü meyveyi 

Bir manide isterim. 

' - 132 -

Bir çift lalıur şal aldım 

Kaldım dağlarda kaldım 

İnkisar eylemem ben 
Seni Mevlaya saldım. 

~ Garfü Vak'alaf ' ~ 

Dünyanın en yü~sek 
ağacı ve en ~ızh ~ayvanı 
l)üııyanın en yük 

ı sek ağacı Ökalip
tiistür A vustralvet-., 

cJa bu n ğaç 150 nıet
reve kadar vüselt-

., .1 

mektedir. Dünyanın 
en sür'atlı hClyvanı 
ise Sziladnüs Para
doksüs adlı arıdır. 

Saatte 2500 kilonıet
re kateder. Volüsel 
isin1li sir.ek de saat
te 2000 kilometre 
katedebilir. 



r Yurttan Haberler Mardin 
ln~isarlar Mü~ürlü~ün~en 

- PİVASA~9! 
ı Kilosu 

Cinsi -Kr. s;:-
Bugd:ı~· 4 1 . Beyşehirliler 

T . k l .\1ardinden Diyarba-
emız Suya a VUŞt ll ar 1 kıra, Mardi? İsi~syon~-

na, Nusayl.nn, Cızre, Mıd-

detle açık eksiltmeye 
konulmuştur. . 

İhalesi 9 /~tayıs /938 
tarihine müsadif pazar
tesi günii saat on dört
te Mardin İnhisarlar Mü· 
düriyetinde müteşekkil , 
komisyon tarafından ya. I 
p1lacaktır. 

_:\rpa _ _ ı_ a ! ı~50 
Un (Bir çnyal) 650 

Darı ! 3 = 
1'\ohut 1 4 

Be)'şehjr l{asaba
sına a kıtı lan içme 
suyu çeşn1clere ve
ı·ilnıiş, halk para 

ile su nlıı1aktan, 

hen1de pis su içnıek-
ten kurtulnnıştur . 

Heyşe~ir gölü yü~sel~i 
Beyşehirde Bu yıl j nün seviyesi bir hay· 

Yağ· an bereketli ı li yükselnıiştir. 
Yağnıurlar snvesin- ı' Bu yı} su sıkıntısı 
de Bevşehir "'o·ölü- çekilı~ıivecektir. 

• b -

Kırkağaç Köy erine 
Elektirik veriliyor 

I<ırk ağaç e]ekti
rik santıralı l<uru
lurken y::llnız kaza
nın deği 1 köv lcri n
de el 1 . . ] ."'h . l· e <tırı < ı tıyaç 
arı düşünülnıüs ve 

o·öz ~ · 
h Onüne alınınıs-
tır. Sinıdi, köyler~-

' de h;1 t l<l r uz:ı tılına
ğa başlannuştır. 

Bu cüınleden ol
n1ak üzre Kavadibi 

.,/ 

· Kövüne ilk h" t uza
' tıl~ııs ve köv elck-
1 t iriğ~·ka vuş;ııuştur. 

Her ~es ~ir Ağaç ~ihce~ 
bayranıı yapıln11ş, 
Vali de dahil olarak 

yat, Derik, Gercüş, Sa
vur. Kızıltepe, Nasay
bin-Cizre Nasaybin-Mid
yat inhisarlar idaresine 
ve idarece ileride tesis 
edeeek idarelere gön
derilecek ve yine bu 

1 mahallerden getirilecek 
bilcümle emval ve eş
yanm 1/Haziran 9:18 ta
rihinden 31 /Mayıs /939 
tarihine kadar olan bir 
senelik nakliyat 2:1jNi
san/938 tarihinden itiba
ren on beş gün müd-

Talip olanlarrn şart
nameyi görmek ve da
ha fazla izahat alm:ık 

üzere her gün Diyar
bakır İnhisarlar Başmü
düriycti ve Mardin İn
hisarlar Müdüriyetine 
müracaatları ilan olunur 

3-·4 

.Mer<'inıek 4 

Pirinç -~2~ - -
~a<le Ya:t - _95 = 
Tere ya<rı 75 
Zt•yıi;ı ~~ı~·ı t)Q- -
Yiirı 40 --

-- --lJcri 35 

----ı-- --

CC\'İZ 20 
---ı -- --

CC\' İZ. içi _4_0_ --
~Jalılcp 
~lazi--'----- _l_:?_ --

_J\. Psrııe ~ekeı i35 
Toz ~ı>kl'r a~ 
IGbve 130 

Mar~in Vilayet ~aimi encümenin~en 
...:abun 
l,'ay __ 
1\ ıı ı tı iizii ıı ı :?U 

.122_'= 
40 

1 - Ek:-;iltıııcyc ko· 
nulan i:;;: 

Mardin .Nu::-:ıyuin yolu
nun 2537 inei mctro:'lıın

dan ~farelin ista::ıyoııuıı:ı 
ayrılan noktadan itibaren 
2750 mctroluk ~osc taıni· 

ratı eı::asiyesi in~aatıdır. 

Bu i~in esas ke~fi 571 t 
lira 48 kuru~ olup bun
dan yol bo~·unda ıııü:;tah

zar 437,~5(1 metre nıildip 

ham ıo:-H>75 urntre miiküp 
kırına taş lıcdelleri tutan 
olan 0::36 lira Gl knnrn •• 
<,~ıktıktan sonra bt>kiyc ka-
lan ve eksiltmeye konu
l:ın ke~if mikdııri 5{j47 Jira 
48 kuruştur. 

hine kadar Sali güuü sa. 
at 12 ele Mardin hükiimct 
binasi içindeki vilüyct da
imi encümenince yaptırı· 
lacaktır. 

l \ :k nıez 
Hal 

35 

4 - Eksiltme açık olarak sıs:mıı&ıiJill-ISll--E:il~ 
yapılac:ıkt ır. • 1 
5- Eksiltmeye gire bilmek UlUS S •S~ 
için İtlteklilerin 381 liralık 

ABONE ve iLAN muvakkat teminatı ,·ermis 
Şartları 

alma~ı ve i~in ehli oldu-
ğuna ve malı vaziyetine 
:ıit belgeleri göstermesi 

___ .... ,_ 
Abone Şartları 

ve bir temmuz 937 tarih ı•------... cı---... 
ve 3645 sayılı resmi gazc- Aylığ·ı :t c:: 

te ile ilan olunan mütc. E: ·~ 
a hhitlik vesikasını ibraz ---- -

Kuruş Ku rıı• 

etmesi sarttır. . . 
2 - Bu i~e ait ~artua- G _ Teklif mektupları 

m~ "e eYr:ık şunlardır. Te müracaatlar 3 nci mad-

Oç. Aylı~ı 800 
--------
Altı Aylığı -130 800 

Çn nl<ırıda dört, 
heş yıl evvel su dep
Posu denilen yere 
dikilen ağ·açlar bu 
&ün, yetiş111iş ve o
tası güzel bir til1esi

ı·e halini alınış bu-
1unuyor. Geçenler
de. burada bir nğaç 

her kes bir ağaç 
<liknıiştir. H~r ağa
ca dikenin ndını a
dını taşi y:ı n bir eti
ket n1ptedilnıiştir. 
Ağaçlar dıkenin a
di le anılacaktır. 

~\ - Eksiltme şartna- I dt>Cle yazılı saattan bir saat 

1 
m~sı. 1 evveline kadar vilüyPt 

B - Mu!<avt>lenarnc. enciimeni dairesinde gcti-
Sencli~i 800 ,1500 

~ • ·~·,.-•·.-..·~· ·~·,-··~·,....· •....oııı,•,--··~·~· .-..,..... '--='·~··~·~· '~ 
······:~=····::O::••••:;ô::····:~:·· ··~:o::··· ·:~: .. ••::O::•• •• ;;o:~: ... ·=.:O:.:····-·~ :"f .. ...,:, . .:...,,..,:,.,_,,_., . ._,,_.. . ._,._..,._,._..,,_,,_.,.,_, ·---··--·-··~·:'i 

:l:: 4J M c§l o~ .:. .. J ••• 
~ ~ ~ ::: r~ı 
l:\j • : • 

f ~ı ı· l K B A H A R 8 A Y HA M 1 t1~ ~ w 
~ ·r~l· ... . 
i1{ Yurd kültürüne çok büyük H~ 
t···j ::: 

ttl hizmet eden Türk Maarif i:f-i 
~ ~ 
W Cemiyetinin rozet dağıtma iXl 
: : 1 (~l \l G t} N t} D Ü R :j= 
~· .. ::":':'•ı:-••-..•,... ....... ,... ....... .,... ....... ,_. .............. -:-·~··-:-.,::-··~::d·~ı 

•• ·-~.: •• ··::O::····~~:····:~:····:~: •• ··::<>.:····:~:· ···:~.···:::,y..:,... ~ ...,•'"--••....,•""'-••...,•"-'• ,...., ......... .., • .._ •• ...J.'-'••--'·~··--'· .... •• 

C - Bayındırlık i~leri rilccek encümen reisliğine 
genel şartnam<'si. makbuz nıüka.bilinde veri-

D - Feııu1 ve hususi lecektir. Posta ile göndc-
şartnanıe. rilecek _mektuplar \ c nıii-

E - Keşif rayiç ced- racaatların nihayet 3 ııci 
Yellerlyle projeleri. madde Y<llılı saata kadar 

İsteyenler bu ~artna- gelmiş olması ve dış z,tr-
rne ve evrakı vilfıyı •t l'll· fın mühür mumile iyi<-e 

İL.4.N ŞARTLARI 
İlanın hener satırından 

(10) Kuruş alın1r. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. cümeniyle ~Ianliu Xafi:ı kapatılıııı~ olması Jazıııı<lır 

daire~inde görebilirler. Posta ola<"ak gı.!çikıneh·r IC:il ______ Dlllr:BIRE 

31- Ekııiltu11• 9/4/03 kabul <•dilnıeycceği ilfiıı l 
tarihinden :l/f>/~':38 tari- olunur. 20/23/2G/~8_ 

Tevfik Fikret ve Şermin 
Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlünün 

ilkokul öğTcnicileri için hazırladığı ve yakımla 
kitab halinde basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer
min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
tefrikaya başlayacağız, 

Bütün okurlarımıza ve bilhassa öğretmen ve 
öğrenicilere bu eseri tavıiye ederiz, 

i- .. -~ :: ... : ·~ ~ ' .! ~~·· 

Yurtdaş! 
Yiyece<>-in o-cvcce-

h ' h .1 

ö·in velhasd her se-o . 
vin verlisini kullan-. "' 

ınayı yeni içtirnai 
nhhik emreder. 



JDAREHANESİ 
E.ki Halkevi Blna•İ Hıuu.si Daire 

Telğraf Achesl 
~fardindc "Ulus Sesi .. 
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Umumi Neşriyat ve "!/azı itleri 
Direktörü 

~I. Sir·et Bayar 
Bauldığı y~r: (ULUS SESİ) Basımevi 

Ynzaıı: Oıııer Hiza 1 >of.!Tııl 

n--Yer Yüzündeki---··• 

Dinlerin Tarihi 
Satış i<,;in gelmi~tir, fiy:ıtı 75 kunı:;.tı1r -

ı~~ Bir varmış, Bir yo~ınuş ~rı1 
[[53@1~0 ffi~VÜ 1: Evvel zaman içinde 

K"' En Giizel Çocuk Kitabıdır 

O I
. ,, . . ~. e 1 M E v ,. o ,. R 'I~ Satlık i~in !!ll lıııiştir. İ~i ~ok ~.riizel H!k:lye \'C ~la · 

oğu errnın en moUern uır S ~ sallmfa dolu lııı kitahı lwr ~ocıığ:ı t:ı:zı:.cıll'r:n 
1 

Her nevi Defter, Çd<, Bono, ~takbuz, Küğıt başlıkları 

Kartvizit, 0'1\'et1 ye kn rtla n, Duvar Af işleri, Si nerııa 

ve Tiya tro Bi let1eri çok güzel bir şel\ i ide basılır ve 

. kısa bir n1üddet içinde tesli111 edilir . 
. 

Yen i getirtti(!imiz lantazi, kübik harflaTla 

~ şık reçete liitgıdı basılır. 

Verilı·cek :::ipar İ)lcr. gö lcrilec\:~~ paralar M:ırdindc (Ulus Sc~i 

Basııned ) İdare miid ürliiğ"ii namına gönderilıııclidir. 

Dışarıdan gönderilecek sip:uiş nümunolerinin okunaklı bir 

Kadın Teri ... ~ h 


