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Haber Bülteni
"Şuna k4ni ohnah lazım ki' dürıla !üzü'ıd.e

göf.Liiğünıüz hefşey kadınııı eserİıLİr, ''

vuslaIa hPnal Alli'R
ARALIK 1998 SAYI:24

5 ARALIK KADIN HAKIARI GUNUNU
ERZURUM'DA KUTI-ADIK

Türk Kadınrna Mi]lctlcki]i seçme ve seçilme Hakkı
Ver]]işinin 64 ytldönüı]ıü 5 Arai1k'ta Erzuru,ı'da kutlandı.
Kad1ı Ve Aileden Sorumlu Dev]et Bakanr ]şllay saygın'İı da
katıld1ğ1 tarene Türk Kad1n]ar Birliği'njn 62 şubeSjnde.
tüZlCICc başkıD vc kadın üyclcrnıiz kailldr

KUllaııa tö.cnlcIi HavuZbaşındaki Aıal0rk Anıtr'.a
çcie.k konıülİrnİ i]e b:ış]adı. Burada bir konuşma yapan Vali
Ahnrct Kavh.n. "kaülü uü kahfun1a lüğl, ha\'klfuh Nene
Hı1ın'ın li\am']d bö\,1e bi| kuİlamantı yaP |ndsııdan
do1^1' durduğu n1eln ııi)'.li dile gelh di. Dıha İoıra sö. alı
De|l.l t]akdu IŞlla' S(ülgı1 isl ]931'l1ı Iı Aıaıii] k' iin kıdı|d
!(ıIe le seÇi1,ı. hakkı vl.[iğul. dcğiı.rek'TBMM'le buho]an
]3 kadr1 tıi1].rlekili sd\ısıün Çok ).letsi. oLduğuıu bcli|ti v
!a.|le ll.tli: "Afuİnr]a|.n başka hiç bi| Iide| Tiu'k kadnuü
n.\ıı.li. Bii|in hrerhrc kd.luılarulıl.ı1 il$all o\lLüğunu rc 62
1i^'.n ri|ilİ"l 3] ıIi|.\o,ıuıın kadn alduğuülıı lnllllu.\arun.

55a n]illenckiliııdcül Sıılte ]3 tanesinin kadm ol]nası lllanç
f.ti.:i Lidel1eI e1letiıi licllalıLa ı ko!uP dnşijnsii lel .''

Genci Başkan Av. sena KendiIcj'nnlde günün ınlam ve
ö.cmiıi be]i en koıuşmaslnın ard'ndan Erzurum Şubemjzin
hıZtr]ad1ğ1 program doğru1t[üİnrda clkırIikler gerçekle$i.i1di'

Ataliilk Evi. N{üze]er. üarjhi cscl].rin gczi1mesjndcD
nr],a .\ıaıüık L:nive,lsites] Küilür McrkCZj'ndc "Türk Kadınr !c

'|'ün] şulre b.şkan I€ üyelernniz Erz.rom'da
qiirkemli bir kalaballk olüs1urdular.

Mese]e]eri konulu'' paıel
gerçckleştirildi. Pane]e Dev]et
Bakaıı lşllay saygrn. Genel
BaşkanlmlZ Av. sen]a Kendirci
konuşmacr o]arak kınldılır'

Et Sanatljrı scıgisinin
açı]ması. Def'i]e. Rongrc biDası.
Nenebatun biistü. Azi)'e Tabya]an.
Taşhannr gc7i1meSi. PahandökCn'e
scznrin ıIdından tiı,n şube başkan
1arlmrZrn kalıld1ğı "BaŞkan]

Erzurum Şube Başkanr
sevnn Çeb] ve üyclcri ile I1r7uruün

Valisi Ahmet Kayhan vc Yakutiye
Bc]cdiye Başkanı Muhyettin
Akşak']ı yardım ve ilsilcrinc

AI'Sema Kcndiİci töİende
bir konüşma Yap1'

KADININ UYANIŞI
Kadrı]ar, Türk KurtuluŞ savaşü'.In en aieırti

ansurlarnrdan b]riydj Vc Mustata Kerna]' C!mhUriyct'in iiülnd|i
^'i ( rr.'rr ^e \ lO.r ,,r, ,!.'.

]Uğ dijneıniıde IkinCj Meşıuti}et srrasındı başlxyın kadı
uYaı\ı. .umhrrrjvcl]c biııjkte büvük bir iVnr. kılxndI' Kid]ı
harckctiıjn ve haklaınır .n bıi}i]k sı!unucus ise. her öıcii
c},lcnrdc oldtrğu gibi. Musleta Kema]'di. Alıtiİ.k. kad1nlaün
si}asal ö€ütlenisini KUrtu]uş sıvaşl yr]larlı.ia dcstek]i}oi]ıı
1923 ynrntı yaz ay]a ndı. dıhx Halk Flrkası vc Cumhuri}el
kurul'nad.]n "Kadın1ff Ha]k Fırkısl'' ku.u]İla çabıLırr IaPılmışIü'
Bu s1vasi örgi]tloDnre her açıdnD Cunrlruriyel hıjklinretlerine bılkı
Japa.ak kıdln hıklaınrn sataınucusu o1İra çı]rŞIıılUünü
başlatmüŞtt. Dahı sonıa bu tcmcl u7..iıe sub.]t l92.,l'lc "Türk
Kadlnlar Bjr]iğj'' ku,u]dır. anra Ti k kadüililı çaldış llısıl hık
la.akavuşmaları, bnaz zaman a]dı. ajcnç']'u,kiye t]uır}ıurilc(i'ıiD
her top]uırsall kademesinde önCü1i]k cden kndlılara ilk si},asa]
haklaıı. 1930 yt]ı.dı çlka.ı]an Bc]cdiye]el Kaıunu ile veri]di
A-'aa.rl,J,r)rr "l \4 l.\,1. .,.,.i Ln-t.,-r .p ....r
di.sınn verdik]en bn yasa değ]şjk]jği tcklifiyle 'Iiiü.k kadünr ni]letyck
]li seçilme hikkını kazandı' o tfih]ede Auıpa Vc Alıcnkt'dı
kadmlaİı bi]}lesine çağdaş h,tk]a.ü heniiz yoklu. ] Mıün ]9-15 yIllnda
toplanan TBMM'de ııır l8 kidın mjl]elvculi yc. a]dı.



Türk Kodünloİ Birliği

"Toplum Kalkınması Hizmetlerinde
Sektörlerarası Işbirliği toplantısı'' yapıldı

tirgüP'tc yapl]ıni "'l oplum Ka]kınmasr Hilnretlerindc
sekıörlcrarası işbi j.ği toPlantıs1''Ia kalıkhk.

26 27 Kasınr l998 ıaljhlcrinde sosyal HizInctlel ve
Çocuk Esj.gcİre Kururnu Ge.et Miidiir]üğü ve UNICBF
1şb[]iğiy]e. "Topluüt Kalknrn]ası Hizmetlerinde scktör]crarısl
tşb]r]iğjniı TaItIşı1ınası" an]a.l}'li ürgup,te diizen]cDcı
loP]ent]}ı D.r]eğimiz ıd1na Ncmiüte Bacrnoğ]u Ve Lcnran Ciiç]ii

iki !ünüük top]anıı başalü-r]a sonuçlanıİŞ ye aşağ'daki

soNu! niroiıcnsi
ozcl]ikle hilmet]clc ve o]anik]ıra ulaŞnrada görcce dcza

!.ntaill o]aD yaşaIn koşu]]arırı Dlaşİralaını sağlamayr, çazüm
tjnerilcrjıi halk i1ebir]jkteyürtılnreri le y,.unlan.ı]cyIeünr gönül
lü k4j vc kuıu]uşlaı vc yi'e ha]klı!r ka(tliınlyia çö,neyi, yaŞam
'. ıı l<'iııe ız .l/d| laa). nlarl. \Jn_TOPLUM MERKEZLERi,,niD loPtum ka]klnmasında öncnrli
kurlrlırşia. o]duğ!na.

T'{ı,| r| ..|(|nn 
'lp U nur ıüm (e.i nl. i '{ı. h 'rLlnlluguol |l _Ug.i.iln.l(1 la.ekJ.le. luplJm

meIkclier]njı biznrctIeriİin etkjn]iğinin !e VerjmIiliğinin
üıır]masında ve ıncrkez]erıı yaygır]aŞüri]masnrda ilgjIi tüın
scklör]cın !c yo.e halkİİn kaikr Vc kah]ımlannrn se.ekli !eöıcn i olduğun.,

Bu lşbir]iğiDin kıl1cr rc sürekli o]ması için üst düZcyde
yıPtlı.nk p(İokol]erle yasıl bn yıplya kavuŞturulmas]nnr önem
1iok]u!uıa.

sektörlcr arasl işbirliği için ilctişimin !c bilgi alışverişjnin
önem]i olduğuna'

Toplum merkczlcinin rize[iktcri ve vc.dikteri hi?mctter
gi'zönüne alündığtnda işbi.]i!nlde en öncıı]i küruluŞ1ardan birinin
' |'. 'i.ne In l.ü ..ılJsJ UL' . 

' 
lop'L n lleltC/'.l nl1 lndl p|.n_

laında yer a]nraslndan. mekan, personcl ve finansa] katk]va kada.
o'^ c"l ırırıı ..rcıg'ı.ı.

Ct,nüllii ktr.uluŞlanı. topluİr me.kezierinin ana amaç]arı
vc ilkelcli doğmltusunda özgürce ça]ışabilııcsinin onem]i
o]duğttnı,

Vc yiıe yukarrdı belirlcıen ilkcler çc.çevesinde bcnzer
sektt'ret iıb liği ça]rşmalalünm toplum nrerkezi uygulama ılant
, l.' .lı ll D"/ln lj l . ..1. na.l ı" bJ| .ln l;i] |\i'l; i B:rl' ''|q'].,]ndğ'- .ll'. l ,eü.l. ,'UlJü .l l.1.jnjl )",".. o',.,.,.. .,,;.
verilm4iir.

sofu: 2

Böjıi.a TcröI oIgr(ijİün .]eba!]n]n Tii*]}.'!. iıdCsina
Iek]ndiğl ıavı nedcni}le, 'rKB ftı]'ı Hıkumc1]'nin ıuIuırunu. ]]
Kas]n] ]99E ııIihindc Bij}ılieIçil]ır öDiıre btrakı]k]!r] si}ıh celeı(]

De.ıet GeDel Başkxnl A!. s.m1 K.ddiü.] bUıJr n

'Scrgilr 
^.kıdaşl^ı]ı).sivil ToPlum kurDluşlarlnln değerli i.mil(ileri,

BugüD buİada,Türk Kadlnı le Tiiİk ,\naİ olarak
Dnn'aDın gözü iinündt 

'aşanın 
bir ]'anüiş prot€(o ttn]ek içil

fuplmmş bulunuyoİD2,
otuzbin nsanmıznr ölümiine sebeD olan, beşjktcki bcb.k.

acn, $Dlftaki iiğretm.ne kadar, kadln, erkck ayır( etnreksizin
herkesc silah çckn]ekl.n kaçlıma]an bn. terör öIgiilü.ün bası
hUPün ilal]an Hilkünıe(İıin l'''rUlnaq.lllnJ Jllnmbııl.

Yn]ardaı bcri, demokrısj havali]iği yapao bu ü]kcı]i bugıjn.
ıeli'.c arka çIko bu lalrinl ınlıi]ak nİmkün.leği]d]L Den.ltla! ]]c
rer.Iün birarada o]alna}acığ|açık vc kesin bn'gelçcktiI Eğe.bu ü]ke.
ierarc arka çliaı bu tavnn] sijrdü.ccekse' as]a .lemoklısiden sijz eın]e

Bi]inne]idir kj' dü.)'a iisfanlde ıctre ajtı clkm hiçbı.ı]keniı] de.
dcmokrasjd.nsiizcllne}cha,(lt]o]a'razTcıor,ancaİ.ü]keleljnişb iğiyle
ortade ka]dtrülabi]fu.'Aks t!İdildc, koıULlUkjaı !ebcslc.lililen lcür.ke.di
üjlkelcriode' kendi evlat]mn]n başnl !iye.ekt]r.

Biz Tülk ana]aı ıerö]ün dünra üslilı.l.ı ka]knrası ]c]n ital!ı
K.. nljll.a\.3l,]Joul.n.J{. \ l}'. ü,|, ', -ı ,' 

""r,lanedcyini2' Ev]atlaünlz1 Icftr !e !}!ıU.!cr lelı]ikesine ka]ll koıu
tr"lr\nbuc'eb')rr. -.c./..t",r,.. /, ...,n(1.n,.

siyasi çükar ve hesaPlfula' leıore aIka çlkan yöneti.ilcrinizi.
bizinlc bİliktc pıoteslo ediniz.

Değerli Arkadaşlaım,
sesinize ku]ık rcıme1en italyan Hükümctinin, aİlk

denokrasiden sö2 edemeycc.ğii] vc telole dka ç]kll.ğı sülece, Tiilk
Ana]aı tı.aiDdan daima laneılc anıa.ağ]ü Ve Prot.sto e.lıTcceğini.
b!rada tüır dün}aya düryurUyoruz
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KADIK()Y

SUBEMIZIN ETKINTIGI
TıIjhıcki adl i]c "A}rılük a.]eşmesi'', Haik di]iDdeki

ıdülla 'i'aris N{ahallesi' Cuııhuri\'efjn 75 yılırda Türk
Kıd1.1i. Birliği'ne Park o]aral di,.nyı edi]]p. hediye cdildi.
Kxdık(n'un en merkezj vellerinden birine ku.ulın gecekondiı
ntıhal1.\i ş.hıiD gin'ünüşnne uymadığı içi. paık hıline getiril
di

6l gecekonduDun vrkllmasl ile elde edilen alana kuru-
],rn Kadırlar BirIiği I'arkı' görkemli bi. toren ile açıld1' Törenc
Kadikö) Ti]rk Kadnr]arI]i iği üyclcri vc yönctiCilcri. Kadıköy
Ka}nakaüİ. BcLedjyc Başkanr vc cş]c.i ile çok sayıdn vatan_

Y.ş]l a]in çaJışinalartnda 50 nıi]}ar ]ira kcşif bedel]
a]deı.n 6 bin nr2'lik alaıdı 3 bin 500nı2']ik scrı Zcmı] 2 bin
i{)()ın]']jk ycşjl ılan düle.lemesi bu]unuyor.3 bjn ıdct ağıç
ı]ikjmı ge.çek]eşdrjlen AyrrIrk Çcşıı.si'nin açı]ışında bir
koıüİıı lapan Kadıköy Tüİk Kadınlar Birliği Başkanı
Nürlen ,\raman, pa.kt. adına'I'n.k Kadrn]a. Bjrljği ıdjnln
!eliilı.sn]ıİ k.ndi]eri ]cjn çok onur vc.jCi olduğınu kavdctti.
Kxd]kö\ BC]cdive Başkanrna lc!ckkür1c.ini sunan Araman
konuş]ılsııdn Türk Kxdlır]ar Bjr]iği'nin nası] kurüIduğunıı da

"Tiirk Kxdüıiar Birliği Atıtürk'ün eıni i]c IUrulan ilk
kıdln derncgi o]ııınj. oııırltnu yaşırkcn' Aıatürk'üü yolunda
!e ışrğında is]a Io Iırxde. yüİümck ideılimiz olmust!..
Aına.loriz kaaınlartn]]7ın vc klzlıüın1z1i tamanırfu çağdaş bir
c!it]m jl. donal,ıak. kcndjtre goven]i. ij7gür diişüncc]i bir
kişi1ise ka!uitu0nak olmuşiur" diyerck Türk K.]dtn1a.
Bn1iği .in anraç]afinr sralayaı Nuncı A.aınaı. Tiirk
] L ' ı ' . le1P}.n bi ül \e .c\ U. iü ,ll' }, _.J
.]e!isinr. uğ.ıraı ai]e yaPrsırıı ayı]ntaz bı parçast olaIak
deicrlcndirdi Tiirk Kadrniar B iği nin yıpınlş olduğu eğjiim
çahııJxİnr öZctleyen 

^rinran. 
bu ça]ıŞmalannda Kadıkoy

Bc]edI)'.5j'Dın kendilcrnri deslekl.diğnri kaydclli. Radrn]ar
Birliğj ola.lk ıe|er yapt*la.lnt da kısıca ijzetleyeı Nurten
AIaıJ]nı. Ayınık ÇeŞnesi'ni. park okluktan sonrak adlnın
Tü.k Kaainlxr B]rtiğj olarak bc]nlcnmesinin diğc[ yetki]jlcre
de örnek olma$n1 dileni

SABIHA GOKÇEN'E PLAKET

VERII,DI
17 Arahk '19g8 günü DeVet Resim Ve Heyke

müzesjnde sef UğU. Bayrak yönetmjnde Ti]rk r.!zğ
TopluluğLr Konser gercekestiri]d Gene Baskanlmlz
AV sema Kendincjİin aclLs kDnt]smasndaa sonra
Atatü.k'ün manevi klz] Sabrha Gökcene onur plaketi
Ve.ildi. Plaketi alan sabiha Gokcen b r tesekkür
konusmasü yapt] Ve Şimdi Tanihj Resim Ve Heykel
Müzes olan o Zaman biı Ha kev] salon aalnda ATA i]e

olan günlen ni Ve o'nunla lg lr haİralafln göz en
yasararak anlatb' Daha sonü'a derneğ rrrizin değerl
üyesi sn. Nafia ErsaVC'nln beste enen Şiri lk defa
koro taraf ndan din eyicilene sunuldu.

Din eyic le.irnizin Cok büyük beğensin kazanan
bu konsern gercek eŞrnes]nde emeği gecen bütun
ankadas]arc Ve sn. Nafa Eısavclya tesekkünlenimizi

Nafia Ersavc tsrafndan sabiha Gökcen'e ithaf
edilen Ve Faı.uk sahin tarafinda bestelenen sark nln sn7
leri.

YAPRAK YAPRAK DOKUI NI']

ZAMAN DENILEN YILLAR
BIR SEVGI P]NAR]NDA
HEP YASAD ANILAR

DURMADAN AKII YAS]M
KURUMAD] BU PINAR
ŞlMD] lYl ANLAD]M
TAPTAZEYD] ANILAR

YASAMAK GüCü VERDi
BU HAYAT YOLLAR]ND,A
HEP ARANDI OZLEND
BU SEVGI PINABIND,A

GENEL MERKEZiN ynlıoĞi
Gencl Me rkez üarafı ndan 1.1 AIa]ık l 998 günü , Curnhuriveti

75. yılı ıedeniyle. geliri Toplu'n MeIkczlerjnde kullaıılırıak üzere
De'lct Koıukevi'nde bir ycmck verildi'

Ycırekte Dcvlet Bakaıı imren A}kut. Mamak Belediyc
B. . 1. ].T"l D(gc ll.sHl-l K B.r..njBü.(.n. i i, B"k.trJolr,,,
Eski Gene] Başki.]anmızdan Giinse]i özkıya ile Sivil .loplum

oıgütieli Başkan]arı katlldr
CcDel Başkanınnz AV. senra Kendirci yaptığr konuşnada

loiriDIr] Mc.kez]eriıiır oıeıinc değindi vc şimdjye kadar yltpı]a.
]al1şı]a]ırdan söZ ctti. Bü.dan Sonra.ta ycle] yonetim]cr ve SHçEK
ilc orl.]k ça]jşmaIannln sürdürüIeceğini ifade ett]'
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rccff tl IUBIIü1IIIN tTlffi tIO
ı

'Iüı'k Kndtnma seçme ve seçjlme Hakk verilişinin 64.
yr]dijnümü nedenjy]e 5 Aral*'ta Kocae]i Şubemiz ıarafıİdan bir
diZi ctkır1ik gerçekleŞiiri]di.

A|,'l ArI ri \pl-nl, i^) n 
^,ei,,der 

.onr . i,r r

sarayı'n.la "Atatürk Ço.uk, (;e.çlik, Eğitiın ve Kadın scrgisi
açı]dı' Bü),ük i]gi görcn scrgidcAn]tkabiidc daha i'nce sergi]en_
nriş ]0a)esel yer aldr' 15' Ko]ordu Koİ1urınlığr, Kocae]i Va]iliği
vc Kocaeli 'l'iirk Kadınlar Bjrliği Şubemizin işbirliği i]e açılan
se.ginin açıl]şrn. çok sayıda konuk kaİldı.

Akşaı] da bir ycınekle günii kut]ayan Kocae]i Şubcniz
giilrü büyuk bir mUl]uluk]a bitiıni.

Burada bir konuşıla yapan Şubc BışkıDı Mcral D]kmen.
gijnün an]am ve aDen]iıi dile geiirdi'

Meral Dikmcn konuşnrasına şoy]e devam el1i:

iZMiT SARAYI

AtatüIk Kadın - Çocuk Cc.ç]ik Lği n ko.u]u
fotırğraf sergisinin açlld]ğı Sara}, sultl]n Abdülmc.it tarlrfrndıD
yapıri],nis oluP, Dolınabahçe sara)Drda. sonra oturu]ur şcki]de
bu]unan Türkiyc'dc ikinci sarayin. KocıcIi Valisi Mcnıduh
oCUZ ta.ıiııdan rcstore edilelek Cumhuriycıin 75 ylt k(t]ı
mala.ı jçcrisünde Kocicti]cre a ıağan edilmişdr.Ill o'.e'ln'/ ]\Iı '..: (e' ]J ArA-lüRs. ]urk
Kadın.a Seçme vc scçijme haklarınrn verilişinin ilk Basln
topI3ntıs]Dı btr sarayda yapmıŞtf.

64 yıl sonra'luık Kadın]ar Bıliğj Kocae]] Şübcsi o]arak,
Bü}iik Ataİnzln iliırde o]duğıınluzu 5 ARAI-]K l998 giinü ilk
basın t(]pIaJrüsı )raptığı binada Atatürk Kadln - ÇocUk Gençlik
Eğilim konu]u foıoğ.afsergjsi açarak. bi*e7 dana göstcldik'

Bu tlİoğrai]arrD tü,nü ANITKABiR'de scrgilenen
la()ğratlarr o]uP, 15 KoLoRDU KOMUTANI HulŞit ToLoN
tnrafı]dın Der.cğimiz için lemin cdilm\Iir.

Türk Kadırlar I]nljğiniı Kocacli Şıbes1 nin bu etk1nliği
ycIel gazctclcrden Özgür Kocaeli ve Kocacti gızetelerinde yer
ılmlştür'

ıl IY

Itut$ıİ l(uünlur ıiıligi ih Anıtkubir liyurcti

Yurtdış]nda Tairk Kadınrnr büyük bn iayglnlIkla tenrsi]
eden Stulgarı Türk Kad1ıIar Birliği. başüa başkt!ı. sclına Şen
olınak üze.e Ata'ya bığIlllklar]nı sunmak içjn Türklc'},c
g.idi]cr' Der.eğinizte jşbirliği, giiçbj.1iğ1 !e oltak etkı.1ik]e.
yapmak için ortak ka.allalında a]üıdüğI !..nşn]ele, sonunda:
11 Kasım ]998'de Ata'ya hep billiktc Curı]ruri}ct yc ]aikliğe
sahip çtkmaya sijz verdik

"Cumhuıiyet Döneminde GönülIü Kurulu$ann Kadın

Harekdindeki Yeri'' konulu panel yapıIdı

"Cumhuriyct Dijnenrinde Göıütlü Kuru1uşlarrı KadIn
Ha]ekctjndeki YeIi" konulu Paıel 3 A.alık'ta TDK konferaDs
sa]onunda düzen]cndi' Devtel Baka.]ığr KadnrIn st^tüsii ve
sor!nları Genel Müdürlüğü tara1'rndaı diizcnlcnc. panelde
Dcvlct Bakanı lşta] saysur'ln aç]lış k.ınuŞmısndıD yrnla
Gönü]lü Elçilerimiz o]an Ulus]ararası Kadın]ar Konscyi l.
Başkan YardımcısI şcncl Aksu. Kadlılar Dcrncği ]l aşkan' A\,.
şcDıl sanhan vc s tga.t Tüfk Kadınld Der' Bşk. seiina
şcn'c ödü] velildi.

orurum başka.]ığtn1 Prof. Dr scvinç K^ra]'li y,rPxğı
paıelde Ccnel Başka.Imlz A!. scnra Kc.d1lc1. Kadır
Delnekte.i Fedc.as},onu Başkanl Gü]ten D^ş. Türk Kadln]ar
Konseyi Derıeği Gcnel BaŞk.inl Pİ)f' DI Efiıinc Cöncn y. KA
- DER A.kar. şubesi Başkaiı Nuraı TALU koıuşnacı o]arak
katlldı]ar Panelde Cumlruriyet dij.eminde goıül]ü
koru]uşlar]n kaün ha.eketi.dcki yen tanışı]dı'

İe: |a312] 4l9 38 26 27
Fo[s: i03i 2] ,1i7 56 68

AYL|K HAğER BütİENi
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