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Cumartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Balkan Antantı 
Dünyanın hu günkü seyri içinde 
unıun1i sulhun inkişcıf ve istikrarı 
nan1ına bir varlıktır. Bu varlık 
ka rşı~ında ne kadar hürnıet ve 
takdir hissi taşınırsa yine nzdır. 

Yazan: Siret Bayar 

[~ ükreşte toplanan \'e 
işini bitirerek da-

ğıliln Balkan Antantı da-

imi konseyinin bu d·ıfaki 

toplantı~n büyük bir ehem
miyet ve bu::-usiyet ~r

zctmekte i<li. Ü<;. müt
tefil.. vr ctost devletin Ha
ı·iciye ~azırla.rı konseyde 
i!k dafa uulu~mıış oldu
lar. 

Sonra geçen bir yıl için
de Balk:rnlarda bir takım 
siv::ısi de•,.i. iklikler oldu. • !"' • 

Dahili teucddülattan La~-
ka kü<;ük antant boıu!
du. Macarisan, Roma- ller
lin mihverine girdi. Çe
koslovakya Almanvanın ' ~ 
bir vasalı durumuna düş-
tü. 

Bütün Balkan devlet
lerile iktisadi münasebet
lerini geui~letrnek eme 
lini ueslevcn Alm:ınya 
Türkiye. İloınanya, Yu
goslavva ile ticaret an
laşmal~rı akdetti. 

Yugosla.vyanın Bulga
ristanı da Balkan ittifakı
na sokarak daha kuv
\'etli bir blok vücuda ge
tirmek volundaki ga~·rc
lile son· zamanlarda Bul
garistanda Balkan birli
ginine girmek hu:msunda 
bir tenıavül lıüsula. ge
tirdi. Ve~ Sel:lnik anlaş
llıa, ı Balkan Antantının 

Ruıgaristana karşı olan 
dostane niyetlerini ispat 
etti. 

Son zamanların badi· 
Releri karşısında <laba 
realist bir görüşle Bük
teşte toplanan B al k a n 
Antantı daimi kon::eyi, 
Balkanlarda hüküm sü
te~ tesanüd ve barış ide· 

alinin her ~eyhı ibtünde 
yürümekte oldu~unu bir 
daha tebrüz ettirdi. 

Bu günkH geçimsiz 
ctüny:m:n ortasında Bal
kan de\·lctlerinin <;ok de
rin Uİr UO::itluk ha \ ' <l.SJ 

i<;iııde lıiri lıirh·rine olan 
lı:ıj'.?;lılıklnrını <;ok iyi an
la \'arak her konu~mala-. . 
rımla veni bir is IJirlirri. • • !":! 

nin temelini atmaları yal-
nız kendi siya..i "e ikti
~adi menfaatları bakı
mınd:rn degH. umumi ı-ul
hun inki~af ve i::::tikrarı . 
bakrnıınclan <la çok ehem-
miyetlidir. 

Uzak \'C yakın za-
, manlarda sulh ve ~iikOo 

'
,üzü criirıııumiş olan Bal-

~ !":! 

kanlarda bu gün hüküm 
siirt>n barı~ ,.e dostluk 
idealini daha çok kuv
\'t-tlendirmek \'C aradaki 
siyasi \'C ikth~adi aıiina

s<·betlere daha geni~ lıir 
inki.,af saha:-ıı tcıııin etmek 
hu5ıısunda <lürt devlet şef 
"e liderleriAin bu yohl:ı ki 
hizmet hayatları, cihan 
sulhu tarihinılr lıa~lı ua
şma. bir tlönüın nokta:::;ı 

olarak şerefli lıir yer ala
caktır. 

Ümril biiyülc idealle
rinden bir ço~nnu görme· 
ge yetıneyen büyük Ata
türkün en büyük ideal. 
}erinden biri Ut', Balkan 
devletleri araı:ıındaki hu
dutları da kaldırarak tam 
Lir Balkan birligi vücu
da getirmekti. 

Pek yakın lıir zaman
da Bulğaristanın da i~ti
rılkile ve daha derin sev
gi duy: ularile biri b:rine 
baglanacağına inanımız 

Hariciye Vekilimiz 
Yuğoslavya Kral Nai~i tarafın~an 

. ~a~ul e~il~i 
Ankara 21 Radvo: 

"' 

Haricive Vekilinıiz 
"' 

Şükrü Saracoğlu 
i 1 e Y u ğ os hı" ya ha
r i c ive Nrızırı ~l<lr-

.1 

koviç dün Lususi 
Trenle Belgrada 

gel 111 işlerdir. Ayni 
Trendeseyuhate<len 
Yunan BaşYeki li 
Gener~l ~1at:ı ksas · 
Nc1zırlara sanıinıi 

bir ve<lnla Selanİ· 
· ge gitnıiştir. 

Ankara 24 Radyo: 

Belgra<la van1n ve
killer tezahüratla 
karşılan nıışla rdır. 

Haricive Vekili-., 

nıiz bugün l(ıal 
N:,ibi Prtns Pol ta
rafından kabul edi-
lecek tir. 

inuiliz İsti~~arat sef i muavini 
Kor General F. Baumont 

An karada 

lran VeliaMı 
T alır andan hare

ket etti ,. 
Ankara 24 Radyo: 

On beş Martta, 17 
yaşında olan pren~ _ 
ses Fevziye ile ev-

İran V cliabdi 
Mehmet Riza Han 

lenccek olan İran 
veliahdi bu gün-ha
reket etmiştir. 

Ankara 24: l~advo tarafindan karşılan. 
İngiliz istihbar.1<1t n1ış ve askeri bir VeliahdBağdatta 
dairesi müdür nıu- -Sonu 2 nci sayfada- iki gün kalacaktır. 

a vini, yanı oda de- ı-------------------
niz erk<inı olduğu 
halde bu gün An. 
karaya gelmiş, is 
tasvonda Haricive, 
• "' .1 

lngiliz sefaret erk<\-
nı ve di<>·er za,·at 

b 

kuvvetli ola~ Balkan dev
letlerinin bu ideali de ta
hakkuka imkan bulacak
larını çok urnuyoru1. 

Biri birine sıkı do:-t
lukla bağlı lılan dört dev
letin müşterek 8iyasi roen
faatlarını koruv:m ve "İt-- ..... 
tikçe kuvvetlendiren Bal-
kan antantı, dünyanın bu 
günkü seyri ic;in<lc umu
mi rnlhun inkiı""'f ve is-• 
tikrarı namına bir var-
lıktır. Bu varlık k:irşısın

da ne kadar hürmet ,.e 
takdir hissi ta "ınırsa viue I ~ 

aıchr. 

Valiler arasında değişiklik 

Sey~an Valisi Ve~alet emrine alındı 
Ankara - Gazi 

Antep Valisi Bay · 

Ali Riza 'nın s~y
han valiliğine, Ela
zığ valisi Bay Şe
fik'in Gaziantep va
liliğine hıyinleri ve 
Seyhan valisi Tev
fik Hadi Baysal'ın 
vekalet enırine alın
ması hakkındaki 
D.ıhil i ve Vekaleti 

.1 

der ha 1 vazifeleri ha-

şına hareket etme

leri ınahallerine teb
liğ olunn1uştur. 

Hu a~şam ~ 
Şehrimiz Ortaokul ta

lebeleri tarafından Hal
kevi salonunda Halk şa
irleri gecesi yaşatıla
caktır. 

karc.rları vüksek 
d

.
1

... .k "'. Gecenin neş'eli geçme-
ta~ 1• ~a 1 tır~m ~t- [ si jçin zengin bir proğ .. 
m1şt~r. Va l ıler ı !1 ~~m bazll'lanmıştır. 



Sayfa 2 

Şehir Röportajları: 

Mardin Cezaevi 
Bir İslahathane haline 

• • 
gırıyor 

Mahkumlar okuma yazma ögre
nerek yeni hayata kavuşmuş gibi 

olacaklar 
Müddei Umumiuıiz M. 1

1 

ı-C \' Cll Mü<l<lei Umunıiıin 
Aşi r Akş.unun himıııe- Bu )faarif işine verdikleri 
tile bir aydanberi fa:ıli- ı kıymcri aı:ağıda şa
yetine başlamış olan l'e- hid olduğ·muuz bir lıaki

za evi dershane:-;irıdt· c:ıkıı- katle Leraber hikaye etlcrek 
tulı.n mahkfıml:mn sayısı iddiamızı isbata çalışıyoruz: 
günden giine arttırılmak

tadır. Bugün hapishane
de okuyan mahkfrnı!:l.rın 

miktarı 70 ~ı Lulmu~t ur. • • 
Bunlar arasında müddeti 
bir ~enedeu az olanlar 
ol utturuluyor. 

Konu~ma kal>iiiyetle
ri tekti.mü! edememi~ olan
lar arasına MüJdei Umu
mimiz <laha güzel konu
şabilenleri ayırrnı~ ve on
lara arka<la. larıııı Yf'ti...;. . . . 
tirmesini tenLih etmi: tir. 

Ş~hriıniz Ut"za edııden 
~ıkan m:ıhkflnıl:.ır bu ..;u . 
retle veni havala kavus-. . . 
tukları ıaman kendilL•riııi 

i~i iyi lı:ıy:ıt uıalzemc~i 
ile silslüyecekler<lirki: bırn
lardan biri okuma yazma. 
ö•"Yn·nwek dicreri de ivi 
~ ' ~ . 
konuşmak irnkfrnmı bul-
maktır. 

MüılJei ·mumilik oda-
sına bir köylü geldi. Pa
ra~ı olrnadıfp için aley
hinde da.va edeceğirü ha
ber verdiği bir ru ilerim 
bak.kında istida yazdıra
madığını ve bundan do 
layı da derdini şifahi an
latınagoa mecbur olduğu

nu bildirdi. 

Müddei Umu mi der
hal ınemudarınd:ın birine 
Ycrdiğ·i bir direktif ile hu 

köylü dayının i tidasını 
parcısız yazdırttı ve mu
ameleye koydurttu. 

Yukarıki mh•al Te hi 
kaye arkad·ı~ımızın in~a
ni ve kültürd i~ler·e karşı 
olan aşk ve bağlılığı ile 
derin 8Cvgilcrini ifade et
tiğ'i için alük:ıdar <liğc::r 

hü~·üklerimiıin yüksek yar 
dıııılarile .Mardin Ceza 
edııiıı uzak olmayan bir 
i::;tikbalde nıodern bir is-

(llJlılS Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

HABE:lLERİ 

Şehrimiz Su işleri ne 
safhada? 

Şehrinıizin içıı1e 
suyu tesisa tı etüd 
p ro jelera n1 n ta nzi
nı i isi Bdediveler , "' 

inwr hev'et; tara-
fından k ~1palı zarf
la eksi1tn1eve ko -

"' 
nu!n1uştur. 

Bu h aber bele · 
di"enıizin sehir iç-.. . 
nıe suyu ıçın gö:;
terdiğ·i yakındno 

alaka vı Yesika Jn n-
"' 

dırdığı ıçıo bizirn 
gibi halkın11zın da 
çok sevİnt-ceğini t a b 

nıin ediyoruz. Şeh. 
riınizi yakın bir İs
tikba ide ten1iz bir 
iç ı11e suyuna ka
vuşluracak olan bu 
işin belediyeler in1ar 
hey'etinin de yük
sek gcıyreti ile bir 
an evvel tahakku
kunu beklevoruz. 

; 

~1idyatta bir Cinayet 
Alidyat 23 [Husu~i] 
Şehri n1izin Este 1 
111~1 halle~in<len Ha
san adında bir adanı 
seksan yaşında bu 
lunan babnsı ~1ah-

mudu, odunla ba şı
na vura rn k öldür-
111 üş ve kaçn11şt1r. 

Baba katili, cani 
evlad şiddetle aran
n1aktadır. 

hlhhann olacağ"ın ı şimdi-

Derc;baneniıı bir mu
allim ile ın:ılıenı eleı ini 
Halkevi temin Ptmi~tir. 

Kültürcü ve relıiıııi ~af. 

kat ile hareket etmeyi 
den limit ediyoruz. ı Bugün Stlırin7iz- l 

1. N. Göker de ha v n 111 n degış k 
------------------- 1 bulutlu geçmesi 

24 2-939 Cuma o-ü-
ö 

nü yağ·an yağış su-

lgilit lsti~~arat şefi muavini 
-Baş tarafı 1 nci sayfacla- j 

n1üfreze !:>e )cinı res- ' 

mini ifa etmiştir. 

Maresal ve 111illi . 
müdafaa vek i)i Na-
ci Tınazı ziya ret 
eden misafir gene
ral saat 15 te (iazi 
terbiye enstitüsü ile 
İsmet İnönü ensti
~üsü ve harbiye oku-

lunu ziyaret etıniş, 
Harbiye okulunda 
bir saat kadar kal
n11ştır. 

Genera 1, Gazi ens
titüsünün n1uhtelif 
sa (onlarını geznıiş, 
enstitünün çalışma
ları hakkında veri· 
len izahatta n cnen1-

nun kalmıştır. 

nı uhtenıel di r. 
yu ıniktarı 6 ınili 
metredir. 

Suriyede yeni müstakil 
birhükOmet 

Dünkü posta ile ge . 
len Şam gazetelerinin 
yazdığına göre, Fran
sızlar Halep çöllerinde
ki aşiretlere mahsus ve 
istiklalı haiz bir hükft
ınet ı. urmağa karar 

. vermişlerdir. Merkezi 

idaresi Tüdmfir olacağı 
söylenen bu müstakil 
hükftrnet için istihbarat 
zabitleri çöldeki Aşiret 
şeyhlerinden mazbata 
toplamakta imiş ler! 

Yeni Gün 
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Hatay Haberleri 

Tür~ Kıt' alan 
Komutanı 

Antakya <Husu.:;i) 
Albay koaıutanı -

nıız savın A lba v ., ., 

Şükrü f{anath'nın 

bir kaç gündür ge
çirn1ekte oldukları 

rahatsızlığın g eç -
ınek üzere olduğu-

nu nıeınnunivetle 
J 

işittik. 

Sayın Alba yındza 
tez srığlılıklar, de
van1lı nfiyetven~u

vaffakiyetler dile·· . 
rlZ. 

Hatay da 

~ocu~ Esi·r~eme 
~urumu 

Antakya (Husu si) 
Bölgen1iz çocuk esir 
gen1e l<urunıu t a 
rafından HataYın 
nıuhtelif yerlerinde 
15 kadar şube açı
ı~cnğını n:emnuni
vetle haber aldık· ., 

il~ Öğretim 
Maarif Vekftleti tara

fından haftada. bir çıka

rılmak.ta olan "llk üi'Tre- • 
t"l 

tim,, gazetesinin ilk sa.-
yun terbiye\.·i, fikri vt· üğ

rf'menlerimizi alakadar 
eden zengin yazılarl.l ~ık

m ı~tır. 

.Meslektaşı mızın 

ömür!u olmasını 

uzun 
d il<ır, 

sayın okurlarımıza bu gü
zel gazel eyi hararetle tav
sh·e ed~riz. , . 

.... 
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R©ı<dly©--
---H~b~ıro<®ırn IITfil ö~ 

. lngiliz Hariciye Nazırının 
lngiliz-F ransız tesanüdü hakkın-

daki izahatı 
"Ankara 24: Rndyo 1 İno-iliz ve Fransız 
lngiliz Harici ve Na- ba~ıs arzulan kar
zırı dün nıeclis rnü- ş1sında lüzurn h asi~ 
Zakeratında İngiliz olduğu takdirde ken 1 

Fransız tesanüdü- di topraklarını nıü
nün hiç bir devle- dafacıdnki ClZİın ve 
te l~arşı oln1ad1ğın1 münasebetlerin i hiç 
ve Iogilterenin İtal- bir ku,·vctin c;;arsa
Ya ile iyi n1ünase- n11yrıcağını söyle
betler tesis ettiğini nıiştir. 

Çinliler 
bir Şehri Zaptettiler 

kın neticesinde bir 
şehri z·ı pte tn1işler

d i r. 

(Ulus Seli) 

Tür~iye Ra~yo~if üz yon Postaları · 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun~Dali'a ! -----
Kısa Da1ğ3.1.. 

1G39 m. k:} hC'S. / 1!?0 Kn·. 
lH.74 m. 151H5 Kes./ :?O Kn-. 
31.70 nı. 9.h)j l\c~. /:?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
13 :30 ProiTraın 

' I"' 

13.35 l\Iüzik Cazbancl-
Çiğan Lanto~ Orkestrası 

14:00 M enıleket ~aat a
yarı. ajans ,.e met ~o roioji 
haberleri 

15.00.15:30 Türk müzigi 
17 ,80 Proğ'ram 
17,35 Müzik dans sa~:tı 

-l'l 
17,55 :Miizik Keman solu 

Profesör Necdet Atak 
18: 15 Türk nıiizigi Fasıl 

h yeti Bestenigar fa:::;h 
ıu.oo Konu:;;wa. <lı~ poli

tika hac}i~{·leri 

LH,15 Türk miizigi Siva~
lı saz Raiı leri Aı-;ık Vevsel . . 
ve İbrahim Si\·as halk 

rı•per tnarınclcn sel,'ilmiş 

p trç:ılar 
:?0,00 Ajan~, meteorolaji 

hah<.1 ılcri, ziraat borsası 

fiyat. 
20.1 f> Tf'm~il Baki gcce~;i 
2ı,15 Meınlt•ket Saat :t-

yarı 

21,15 Esham, 
kambiyo - nukut 
fiyat 

tahvilat 
borsası 

21,25 Folklor Halil Be<lii 
21,43 Müzik Li eder-PI 
22,0(I Haftahk posta ku-

tmm 
~::?:30 ~Iüzik Küc;ük Or

kestra-Şef: Necip Aşkın 
23,00 MU7.ik sinema sesi 

ve Cazband 

Anlu\ra 2~ Radyo; 
Bankonun şin1al in
de vaziyet Çinlilerin 
lehine inkiş1f et
n1ektedir. Çin kıta
ntı vaptıU-ı bir bas-

• 
------------ı oyım havaları ve türkü- 23,45,24 Son Ajans ha

bE>rleri ,.e yarınki proğ

" ö ............ ________________ __ 

Kıztlay mecmuası 
Kızılay mccmuut1ının 

15 Şubat 98U tarihli nüs
hası çok zen ırin vaz'ıla.rla • b • 
1 nıişar etmi\'tir. Zehirli 
g'•ıtlan koruııma tedbir
leri, ilk sıhhi imtl:ıda :.ıit 
i)neınli yazıl:uı ihth·a eden 
lıu nü 'hanın :ıvrıca F'ran-

~- 1512.ca kısmı da· vardır. U 
kurıarımızııı yıllığı uir li · 
ra. mukabilinde olan 
bu ınecınuadaıı bir tane eu· . 1 rınıf'leriui ta Ysiye ederız 

.............__~----~----------

Mardin 
C. Müddei Umu• 

nınıatnden 

10 lira nıaaslı n1ah
ken1e zabıt katip
Ji~ine şeraiti kanu
nıyevi haiz o1up ta
lip ~la nla rın 1 /3/939 
Çarşanıha gününde 
A1ardin Adlivc en 
Cfın1enine nıÜrnca-

ıat etmeleri ilan o
l\rnu. 

Mardin Nafia mü~ür -
lüğünden 

1 - Mardin Nafia Da
iresi için satın alınacak 
olan 1000 lira mubam
rn en bedeli en iyi cins 
bezden mamul dördü 
mühendis ve sekizi ame. 
le çadırı olmak üzere 
cemen on iki Çadır açık 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 - Eksiltme G/~1nı t 

; B30 tarihinde Pazarte
si günü saat 14 de ~tar. 
din lıükümet konağı 
içindeki Daimi Encümen 
odasında yapılacaktır. 

:~ _ Mühendis Çadırı 
2.noxa. 2f,X2. 5r x ı.üu 
ebadında olacak ve a
mele çadırı da :3 metre 
irtif aıııda ve 4. metre 
kutrunda ve kapı ile 
21 dilimli ve 6 S. direk
li ve rrıahruti buluna
caktır. 
4 - Muvakkat temi

natı 7:; liradır. 
5 _ l3u husus hakkın

da daha fazla malumat 
almak ve bez numune. 
si ile ~artnanıesini gör
mel~ istiyenlerin Mardin 
:Nafia dairesine müra
caatları ilAn olunur. 

~-4 

ler, 
19,35 Türk müzigi Mu

a'lim Nuri Halil Klasik 

Vilayet Defter
darlığından 

1 - Hazineye ait ve 

ram. 

Belediye 
Riyasetinden: 

ceza evi dahilinde ka- Mardin kasabası içme 
im bir bap dükkAn ile l'u t esisatına ait etüt' vP. 
bir bap kahve ocağının prejclerindr. tanzimi i~ 
tarihi ihaleden Mayıs kapullı zarf usulilc eksilt-

i 

941 ğayestne kadar ica- meye konuluıu~tıır. 
rı açık arttırmaya ko- Bu işe ait krşif bedel 
nulmuştur. GUOO lira ve ınu,·akka 

l 

t 
2 - Buna ait şaı-tna- temiııat 450 liradır. Ek 

me ve müstecir<len ara- si ltnw 9/3/ ı H39 Perşeın 
lınan husu;;i evsaf ve lıe giinii ~aat 11 de <lalıi 
sartlar talipler tarafın- liye vt' kült>ti Jı!nasırıda 
dan Defterdarlıkta bi- Belt·di~···lor iuıa-:- lwyı:tı 
13.tledel görülebilir. tar:ıfıuuarı yapılacnktır. 

. 

. 

. 

. 

3 - Arttınna li, :~/D39 ~.ll'tııanıeler lJilfıbcdel 
tarihine müsadıf pazar- . beledi yerler imar lıeyeti 
tesi günü t-aat 14,30 da ı fen ~efli~indeıı alıuauilir. 
Defterdarlıkta müteşt·k- :.\tütealıhitler teklif zarfla. 
kil komisyonu mahsusa rını •·ksiltınc günü saat 
huzurile yapılacaktır. ona kadar Belt1diyeler 
4 - Arttırma açıktır. bankası üstündeki yerler 
5 - Muvakkat temi- iın:ır heyeti fen şefligine 

nat miktarı dükk!n için te8lim etmege mecburılur-
18 lira 75 kuruş kah ve lar. Posta ile gönderilecek 
ocağı için 15 liradır. tPkliflerin iadeli teahhütlü 
6 - isteklilerin yevmi olması \'e nihayet müna

mezkt1rde teminat mak- k:ı~a. zauıanınuan uir ::ıaat 
buzlarile birlikte komis- en·el komisyona velmis • l"'ı .., 

yona müracaatları ilAn bulunmaları ilan olunur. 
olunur. 2-4 ~ 2-2 
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İhti~r,s mahkeme si eorğu 

caat et
Askcri 

maddesi 
ye da.hi
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hakimliğine rıur 

mcdigi takdirde 
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!indeki malların 

konulacağı ilan 
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"" ırün zarfında M a r d in ,., 
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si ~or~u lıakimligine mu
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Asb'cıi u Sü-ı un 216 ci 
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huciı konulacağı i l l u 
9luo.ut, 
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Büyük Piyangosu 
3 ncü Keşide: 11 ~1art / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 50. QQQ Liradır ... 
· Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kıl.fat vardır .. . 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirftk etmeyi ib. 
mal etmcyiDi;: .• iz de piyangonun mesut ve babti

J yarları arasına girmiş olursunuz ... 

il -- t: 
. Her nevi Def ter. Çek, Bo- Yeni getirttigimiz ~ 
~ fantazi ve kübik ~ 
~ no. ~1akbuz, Kağıt başlık- harfle rle çok şık /C,/ 

lan. Kartvizit. Davetive, ~eçete kAgılnrı 'i. 

1 Duvar afişleri. Sinema ~ve basılır. a 
Tiyatro bi (etleri çok güzel Mücellithanemiz vardır. G°"( 

-.a bir şekilde bas,lır ve kısa Her boyda kitab, defter ~ 

•

IJI bir nıüddet İçinde teslim ve sair büti.ln şeyler çok ~ 
şık ve begenilecek şekil- ~ 

edi 1 İ r · de teclid edilir. W. I» « :1 Verilecek •iP":.,lıır. .. ~öderilecek paralar ~::ırdinde ( Ulu• Se.i ~ -a Pasımen) İdare mudurluğ'u namına göndenlmelıuır. ~~ 
~ Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'.lnaklı -bir i: 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. t: 
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