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çikanın lssel eyaletinde 
2500 - 3000 tank arasında 
vuku bulan bir cehennemi 
çarpışmasında Fransız tank· 
farı Alman tanklarıııdan çok 
üstün olduklarını ispat et-
mişlt:rdir. 

Almanlar icat ediyor. 
Londra - Bu sabah neş

redilen resmi tebliğlere gö· 
re vaziyet: 

Dünkü muharebeler çok 
şiddetli geçmiştir. Mütlefik
orduları Hollanda ve Betçi· 
kada ilerlemektedirler: 

Pek yakında Müttefik ve 
Alman orduları müthiş bir 
çaı pışmada bulunacaklardır. 

tı başlar üstünde 
altında ••• 

yarın 

ayaklar 
~ ~ llllilUBliill! 

~ .,:tclı:rde okunduğuna göre, sulhu tavsiye eden Pa· 
il I ~tııaı1 11111 Obsavatoru RomılnO gazetesioin nushaları 
tıJS 't tattır, Bu nushaları topl~mak için satıcıların dinden 

'11 b~ar alarak parasını veren faşistler bunları Roma· 
1-rı11 Yiik nıeydanlarında ateşe v<."fetek karşılarında 
tdır hı da, dumanlarını savurmak suretilc keyf çattır· 

Gne k 
lllollt·'~art sıra ile ltalya kralını, Veliahdını prenses 
il k,?'1• büyük merasim ve iltifatları ile kabul eden 
~ IQOJık alemi İçin mukaddes tanınan bu papa ve 
~•k, •ka111111ın mürevviciefkarı olan bu gazeteye yapı· 
~'kt.ı rttin papatık makamına da sirayet edeceği mu 
Ol&tik ... 
~'-t -~cılarıo bir gün mukaddes bildiği şeyi ertesi gün 
~i k, tı~da çiğneryerek alevler içinde yakması gösteri
ıı, b~~dıleriai bu derece ihtirasa kaptıranların dostluk
'lıııı bağlamak büyük bir safderuolnk olur. Bu gidişle 
llt'di:'rıç faşistler Papaya da harpçı ve kavgac1 olmak 
ıı, ~ilden ltalyadan başka bir yerde yuva kurması 

l'lıan teklifte bulunacaklardır l 
SIRl'tl SANLI 

RÇIL DiYOR Ki: 
b......_ ...... 
"'llUza Düşen Güçlükleri 
~llraf Etmek Hususunda 
~ntimiz Sar.sılmaz Bir 

l0ııd,, rt Şekildedir 
~'le'~ aClyo) - Dün itimat reyi alan B. Çurçil mec

\ 0 t•eç le tuaları söylemiştir. 
e'' -~t h,liı.~e Hollandada muhtelif noktalarda ha 
i 1 .. dt''1ıa; t ve lüzümunda Akdenizdede hazır bulun-
,-~ ı ~ '4ti ai~u~uza düşen güçlükleri bertaraf etmek husu 
,.,,, ~ '"P h d lllız sarsılmaz bir şekildedir. 

llt: z:f diınjz nedir diye soranlara vereceğim cevap 
) 1 tr h v. 
o '-e 1c' er ne babasına olursa olsun ve geçccegı-

ı.. l'tr41 •dar uzun olursa olıun zafer. Bu uğurda her 
llltJ 'lllını t 1 v l . . 'ltir a ep etmeı• hakkım vardır. Kuvvet erımı-

•re)( haydi hirlikte yftri\yelim.,, 

Ve o za nan harbin neticesi 
anlaşıl .. caktır. 

Almanlar Belçikada Möz 
nehrinin cerıubunda ve Ar
den'lerd e bulunmaktadırlar. 

Şımali Bdçikada Fransız 

kuvvetl~rıuin bir bü uınuna 
uğro y n Alman ordusu boz
guna uğrntılmış, ve pek <;ok 

zayiat vermiştir. Lüksenburg 
ta Fransızlar muzafferdirler. 

Majino hattına karşı yapılan 
hücumlarda püskürtülmüştür. 

Hollandaya indirilen 

raşütçüler mutemadiyen 
edilmektedirler. 

pa

esir 

Londra - Norveçin ce
nubuna asker çıkarmağa 

teşebbüs eden Almanlar biç 
bir netice almamışlardır. 

Iogilizler İ!le Narviğe yeni 
kuvvetler indirmeğe muvaf 

fak olmuşlardır. 

Berlin - Alman radyosu 
tebliğ ediyor. 

Fransızlar bizim paraşüt
çüleri idam edeceklerini be
yan ettiler. 

Bunu eyi bilmelidirler ki 
öldürüleo her Alman para• 

şütçüsü için 10 tane Fransız 

esiri silahtan geçirilecektir. 

Londra - Almanlar Maji

no hattmın lngiliz kısmmın 

önünde 80 karaşütçü indirmek 

istemişlerse de 80 tauesi de 

yere iner inmez esir edilmiş
lerdir. 

Belçika krah Leopold ile Hollanda kraliçesi Wilhelmina 
bir merasim esnasında 
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TÜRK HAVA KURUMU IZMlR ŞUBESi BÜTÜN KAR-
DAŞLARiNl ŞEHlTLERIIVIIZE ANMAGA DAVET EDER 

TOPLANMA ZAMANI tizamın temini, alaya şehit-
VE Y.ERI likte yer gösterilmesi v~ me-

A - İhtifale iştirak ede- rasimin idaresi Tayyare Tugay 
cek askeri ve mülki erkin, Komutanlıiına aittir. 
ümera, zabitan, memurin, MERASiMiN YAPILIŞI 
kıtaat, mektepler, teşekkül- A - Şehitlikteki mera-
ler, müeesseler, ticarethane- sim tam saat 11 de istiklal 
Ier ve halk çelenklerile sa- marşı ile başlıyacaktır. Marş· 
hah saat saat 9 da Cumbu- tan sonra·merasim komutanı 
riyet meydaninda toplana· hazır buluaanları hava şehit-
caktır. lerini ve bütün şühadayı se 
B - Toplantıya geleceklere hmlamaga dayet edecektir. 

yer gö ıteralmesi, intizamın B - Merasim komutanı-
lemini, alayın tertip ve tan· nın bu daveti üzerine kıtaat 
zimi, harek~te geçirilmesi komutanları kıt'alarına (Dik-
mevki koautanlığına aittir. kat) kumandası verecek ve 
iHTiFAL ALAYI VE kıt'alar .selam vaziyeti aldık-

HAREKE Ti ları zaman siviller de şapka-
A - İhtifal alayı (Kolbaşı )arım çıkarmak suretiyle 

Turkuvaz barında olmak üze- resmi selamı ifa edecekler-
re) aşağıda yazılı sıraya gö- dir. 
re tertip edilecek ve tam Bu selam ve ihtiı'am bir 
saat 9.30 da Cumhuriyet dakik devam edecektir. 
meydanından hareket ede· C - Tam bu anda me-
rek birinci kordon ve Gazi rasim yerindeki bayrak ya· 
bulvarının sağ tarafını taki- vaş yavaş yarıya kadar ia-
ben itfaiye parkına ve itfa- dirilecek ve bayrağın inişini 
iye parkıodan da lsmetpaşa bildirmek için Kadife kale-
bulvarı,, İkiçeşmelik yolu ile sinden atılacak birinci top-
şeb.itliğe çıkacaktır. la şehirdeki bilumum devair, 

B - Kolbaşı itfaiye önü- müessesat ticarethaneler ve 
ne ge~diğinde duracak ve limanda bulunacak olan se-
yaya koldan otomobil koluna fain dahi buna imtisalen 
geçmek istiyecekler beş da- bayraklar.nı yarıya kadar 
kika devam edecek olan bu indireceklerdir. 
tavekkuftan istifade ederek Yiae bu anda sefaio, fab· 
bulvarın sol tarafını takib~n rikalar düdüklerini çalmak· 

geçecek olan otomobilerine bi- la, yürüyüşte bulunan halk 

8
nebileccklerdir. ve bilumum vesaiti nakliye 

C - Otomobil kolu (Kol- bulundukları yerde bir da-
başı Akdeniz apartımanında kika tevekkuf atmekle şe· 
olmak üzere) aşağıdaki sıra- bitlerimizi selamlıyacaklar-
~ya göre tertip edilecek ve dır. 

1 yaya kolun arkası alındıktan D - Bir dakikanın hi · 
' sonra hara ket edecek 1 ci kor- tamın da merasim komutanı 

donveGazi bulvarının sol tara- (Rahat) kumandası verecek 
fım takiben yaya kola mü- ve bu kumanda üzerine me· 
vazı olarak itfaiye istikame· rasimde bulunanlar rahata 
tine ve itfaiye önünde du- geçmekle beraber merasim 
racak yaya koldan binecek- yerine çekilecek bayra· 
leri aldıktan sonra da yaya ğın çekilişi bildirilmek için 
kolu geçerek İsmetpaşa bul- atılacak ikinci topla yarıya 
varımn yine sol tarafını ta- kadar indirilmiş olan bütiin 
kiben şehitlik istikametine bayraklar yerlerine çekile-
yürüyecektir. cek, düdükler susacak, dur· 

D - Alayın geçeceği yol muş olan insanlarla vesaiti 
üzerindeki bilumum mebani nakliye yürüyüşe geçecek-

- " 1 muessesat, halk alayı selam- )erdir. 
hyacaktıkır. E - Merasimi müteakip 

E - Alayın yiirüyüşü, in- [ Devami 2 iner sahifede ) 



SAn1FE 2 (Halkın •eel) 

Aerl Bir 1 

AFRODIT l 
-oo- ---------------

Afroditin K--1--, T lh · d d 
oerteril ra ıce v ı e ıne on ray ıVar ı 

------------------ , Tercüme eden : S. S. Lendra _ Londrada söy- landa hükimeti kraliçeye La: nıol'hampalas'a daYet et-
-49- lendiğine göre Almanlar Haye'deki sarayını terket- ı miştir. 

Jiçesi Vilbelmioa bo sabah 
li.ondraya varmıştır. Garda 

Gücenme amma, acn düfün- Hollanda kraliçesini esir et· mesıoı tavsiye etmiıler ve Londra _ HollaDda kra· 
ccaiz, çıl,-ın, abdal, bir kız mek niyetinde idiler. Hol- logiliz kralı d onu Bud- ---------

kerimesi tarafı.dan kar~ı· 
lanmıştır. 

imi,.in 
- Bu fotorafları bana ne 

diye gösterdiniz? Elinizdeki 
kadınların çokluğuau anlat
mak içia olacak değil mi ? 
Amcamız. da böyle müstesna 
dilberler varken bana ibti
yaeınız olmadığını ifade etmiş 
oluyorsunuz o lıalde benimle 
neye uğraşıyorsunuz? 

Dim biraz utanarak cevap 
verdi: 

- Hiç bir zaman... Eğer 
- sizin de seylediğiniz gibi • 
kadına ihtiyacım ol aydı, 
bu ıalbümün bulunmamsı la
zımdı. Halbuki bu, sizi bü
tün bu düşüncelerden uzak 
ve içtea bir sevgi seviyorumi 

Omuzlarımı silktim ve : 
- Her halde benim de 

resmimi bu albüme sokmak 
için bunları söylüyorsunuz. 
Kim bilir bu kadınları k fes· 
leyinceye kadar onlara da 
ayni şeyleri kaç defa tek
rarladınız, dedim. 

Heyecan içinde cevap ver
di : 

- Düşündüklerinizin va
rit olmadığını en yakın za· 
manda isbata hazırım. 

- Benim öyle tecrübelere 
ihtiyacım ve tahammülüm 
yok. 

- Amma çok yanılıyor
sunuz. Hatırımdan sizin için 
hiç böyle birşey geçirmiş 
değilim. Niçin böyle söylü
yorsunuz? 

CA USLA KANUNU 
Londra - Yakında parlamentoya yeni bir casuslar Ye 

ihtilal kanunu liyihası verilecektir. Bu kanuna göre casus
lar ye ihtililcılar idam edilecektir. lngiltere toprağında 
aleyhtarana propagandada bulunanlar da bu kanuna çarpı

lacaklardır. 

AYIS 1940 HAV S HIT

Macaristanda Seferberlik mi? 
Hükômet 

altına 
1 O sınıfı silah 

çaiırdı 
Paris - Macar hükumeti talim için 10 sımf askeri silah 

altına daYet etmiştir. Bu askerler talimlerini Karpataltı 
•ıntıkasında yapacaklardır. 
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bir tayyare subayı tarafın· 
dan ve Hava kurumu lzmir 
şubesi 1fahri başkaoı Vali 
Bay Ethem Aykut tarafın· 
dan birer hitabe irat edile
cektir. Hitabelerden. soora 
askeri muıika tarafuıdan ha· 
zin bir marş çalınacak ve 
marş biterbitmez hava kıt
asından ayrılacak bir manga 
asker tarafından havaya iiç 
defa ateş edilerek mera~i
me nihayet verilecektir. 
ŞEHiTLERİ SELAMLA Y iŞ 

ve DÖNÜŞ 
A - Merasim hitam bul

duktan sonra "c,, fıkrasın
da gösterilen sıra ile kapı
dan çıkılarak şehitlik önün
deki yol takip edilecek ve 
çeşmenin yanında bulunacak 
olan muıikanın önünden ge· 
çilirken sola "şehitliğe,, ba· 
kılmak suretile şehitler se-
limlanacaktır. 

B - Geçiş ve selamlayış 
esnasında şehitlik içinde 
biç kim e bulunmayacaktır. 

C - Geçiş sırası : 

7 - Bir piyade taburu 
1 - Bir hava müfıezesi 
9 - Bir deniz müfrezesi 

10 - Bir jandarma müf-

rezesi 
11 - Yaya iştirak ede

cek halk partisi ocak b~· 

yetleri. teşekküller ve mü· 
esseseler mümessilleri "Al· 
fabe sırası ile,, 

12 - Türkkuşu 
13 - izciler 
14 - Kız ve Erkek Lise, 

Muallim, Orta ve San'atlar 
okullarından bir grub "Ma· 
arif idaresiain tertibine gö
re,, 

15 - Sporcular 
16 - Yaya iştirak ede

cek cemiyetler, birlikler mi
messilleri "Alfa be sırası ile,, 

17 - Halk 
li - Suvari iki zabıtai 

belediye memuru 
Otomobil kolu : 
1 - Askeri ve mülki er

kan, limera, zabitan, memu
rın 

------.. 
Ankara - Büyük Mıllet Meclisi dün toplımmış, ruzna

mede mevcad bazı layihaların görüşmelerini yap.nıştır. 
§ "Ossevrvalore Romano,, gazetesiniu karilerile talebt.ler 

arasında sokaklarda müsademeler olmuştur. 
Bürüksel - öğrenildığine göre Belçikada harp eden Al· 

manların miktarı iki milyona yalnodır. 
Vaşington - Almanlar üç günde 20 Fransız şehrini 

bombardıman etmişlerdir. 

Stokholm - Norveç karargahı tebliğ ediyor: T ro ııtkinde 
Almanlar yeni bir asker çıkarma teçrlibesi yadhlar. fakat 
askerlerimiz ve bilhassa topalrımızın şiddetli a:eşioe d ya
namıyarak gemilerine iltica ettiler. Burada bir kaç gemi 
batırıldı. 

Stokbolua - Alman gemileri Norveçin muhtelif sahille
rinden bir çok Alman askerlerini aldılar. En çek alınan 
asker Oslodandır. Bu gemıler Alman sahillerioe doğru 
gidiyorlar. 

Paris - Dün Liyej önünde Almanlarla Belçika ve müt· 
tefik orduları çarpışmış ve Atman kuvvetleri püskürtlilmliş
tür. Almanların zayiata çok fazladır. Muhasarada kalan bir 
Alman a•ayı kamilen imha edilmiştir. 

Paris - Milli müdafaa nazırı Daladiye dün Belçikay 
giderek kral Leopo1d ile görüşmüştür. ____ .. ___ _ 

.. 
1 KA BELÇ -----·· 

.............. 
i Şehir ha ................ 

;mniye 
Emniyet müdilr~al 

kısım riyasetine 
kemseri B. Abllle~ 
deniz baş komiıe . 
şıyaka bat koas••" 
san Dener tayiD 
dir. 

Belediy 
Belediye daimi eG 

dün öğleden soor• 
' ·' . I'". de to "'zun reıs ııın l 
bazı sokakların k• ... 

b·tie•· şaatını müteab ı 
etmiitİr. 

zabıta bab e . 
Kemer istasyo~u~ 

muavini Ali Nacı 
•• yarısından sonra ~~~. 

çekilen ve Keaıer 1 

önünde bulu:ı D 

Şengüoelin şoförü b~ ·r • Burhanın otomobı 1 
1 

de uyanmasından 
ederek otomobili0 

bsmak suretiyle • 051 

·r mobil hareket ettı 
tasyon karşısında 

"lıJ kahveci Hasan of 
med Baskının kah•' 
mak'ıklarından baM 
ordan da bahçede y• 
olduiu büfesine 
tahminen otomobile 
vecmıo büfesine 
değerinde zarar yar 
yakalanmıştır. 

§ Meyveter gülll ~ 
Bohor og"' lu Yuda ıo 

-'lf 
tüccarı Nesim 0 1 
Arditioin üzüm 111• 
dan 13 büyük boş ç 
100 adet küçük bot 
sını çalıp kaçtıiı g 
yakalanmıştır. 

İhtikar Y' 
- Nafile beni kandıra

mazsınız. Ben gururumu her 
şeyden üıtün tutan bir ka
dıoım Ailahaısmarladıl ! 

Cim h yretler içinde : 

1 - Askeri ve mülki er
kiin, ümera, memurin 

2 - Askeri kıt'alar "me
rasim,, lrnmutnnın tertibine 
göre,, 

2 - Hıalk partisi ocak 
heyetleri, teşekküll r ve mü
essesder mümes3illeri "Al
fa be s rası il ,, 

coGR FYA B 
NASIL BiR MEML 

IMINDAN saraflat 
- Nereye gidıyorsun ne

reye? Belki birgün bu ina· 
dından dolayı pişman olur
sun. 

3 - Müftülük ve mcosu
bini 

ET JR? lstanbul - Baıı tP 
saraflar altını 20 d' 
kuruş yükseltmişler 1 

kar yapan saraflar b~ 
Diye haykırdı, fakat din

lemedim ve kapıyı suratına 
çarpar gibi fazla kapayarak 
dışarı çıktim. 

Arkamdan Cim'in gittikçe 
yükselen sesi geliyordu. La
kin bütüo metanetimi top· 
ladım ve arkama bile bak· 
madan asabi adımlarla yü-
rüdüm, gittim. 

Bu sert hareketimden son· 
ra pekçok pe.ra kazandığım 
bu moda mağzalarından ay-

ıılmağa mecbur kaldım. Ba
şımdan geçen vakayı öğre

nen mektep arkadaşım Mis 
bana samimi bir eda ile 
yüzüme şu 

mıştı: 

sözleri bağır-

- Gücenme amma, sen 
düşüncesiz, çılgın, abdal bir 
kız imişsin .. 

(Devamı v~r) 

3 - Polis müfrezesi 
4 - İzciler, Mektepler 
5 - Te ekküller, mües

seseler, ticarethaneler, halK 
6 - Belediye z bıta oıüf · 

rezesi. 
iHTİFAL ALAYI 

Yay Kol 
1 - Kılavuz iki süvari po

lis 
2 - Polis müfrezesi 
3 - Belediye zabıta müf-

rezesi 
4 - Askeri muzH a 
S - Çelenkler 
6 - A keri ve mülki er-

kan, ümera, zabitan, me· 

5 - Cemiyetler, Biılikler 
müme silleri "Alfabe sırcısı 

ı e,, 

6 - Hususi müesseseler, 
şirketle:, ticarctban ler 

7 - Halk 

1 - Otomobil ile iştirak 
edecekler çelenklerini oto
mobillerine alabilirler. 

2 - Yolda alaya yaya iş· 
tirak etmek istiyecekler ya· 
ya kolun; otomobil ile işti
r.ak etmek istiyacekler oto· 
mobil kolunun arkasına ta· 
kılabileceklerdir. murin 

...................................................... 
i E hamra inemasındı- i 
ı Bugün matinalardan itibaren ~ 
ı Beyaz perdenin KOMlK KRALI ve hepimizin sevdiği ı 
ı HAROLD LOYD (LUl)nio en son çevirdiği Eşsiz komedi ı 

i Türkçe Sözlü i 
i FIR VU U KIZI i 

______ .. _____ _ 
Belçika, Almanların taarru

zuna ugrıyan memleketler 
arasında bulunuyor. Buranın 
taribıni yazmıştık. Kısaca 
coğresfyasındcın da bahsede· 
Jim. 

Belçikn, şimalde ve şimn
li şarkide Felemenkle; şi· 

mali garbide şimal dt:nizile; 
garpte, cenubu garbide ve 
cenupta Fransa ile, şarkta 

Lüksemburg büyük Dukalığı 
ile ve Prusyanın Ren• eya
letlerile hududlanır. 

30443 kilometreimurabbaı 
m~sahuındadır . Nüfusu 
7.478,000dir. Cenubu şarki· 
deki Aıdenm:'in başlad ğı 

• saba istisna edilirse, diğer 

kısımlar Mcuse, Escaut, Lys 
ve diğer nehirlerin suladığı 
dalgalı ovalardan mürek
keptir. 

nın tenteneleri pek maruf 
ve makbuldür. Keza, maden 
sanayii müterakkidir. 

Nehirler ark stodaki ka· 
nal tertibatının iyi yapılmııı 
olması ticareti kolaylrştır
mıştır. 

Belçldanıo şimalinde pol
deller yani deoizken kuru· 
tulnıuş arazi, orta kısmında 
da nehir teressübatından 
ha ıl olmuş münbit arazi var
dır. 

Memleket 9 eyaletten te
rekküp eder : Anvers, Bra
bant, Carbi Flandr, Hainant, 
Licge, Limbour, Lüksenburg 
ve Namur. 

Bunlar valiler ve eyalet 
şuraları tarafından idare o
Jun ur. Keodı içlerinde de 
idari taksimata aynlmıştır. 

Brlçika hükumeti 1831 se · 
nesindenberi meşruti bü-
kümdarhktır. lcrai kuvvet 
krala aittir. On nazır vası-

··-··· ••••••• ............... - ... ·-····· .... : AYRICA : :stanbuldn yapılan 190 BALKAN KOŞUSN : 

Bt içi kanın topralı ve top· 
rakaltı mahsulleri ehemmi
yetlidir. Madenler, kömür
ler Mons'u, Cbarlerols'yı Li
ege 'i zenginleştirir. Decııir, 

arduaı, mermer, Belçikaya 
tabiatın verdiği nimetler 
arasındadır. Eo ilerlemiş u
nayi mensucattır. Belçika-

tesile bu kuvveti tatbik eder. 
Teşrii kuvvet de müştere · 
ken krala, mebuslar meclisi
ne ve ayana aittir. Satılık Motör 

Az kullanılmış ve iyi bir 
vaziyette 4 beygir kuvve
tinde lngiliz ( R U S T O N ) 
markalı bir motör S1tıJıktır. 
istekli olanlar hmirde Gazi 
bulvarında 22 numara Ali 
Timura müracaat etsinler. 

3-2 

:ve Metro jornalda en son ve en mühim HARP haberleri ı 
ı SEANSLAR hergün : 1.30 3.30 5.30 7.30 ve- 9.30 da ı 

ı Cumartesi ve pazar 1 l.30 de ve hafta arasında her gün ı 
: 1.30 de ı 
: UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı ...................................................... 

Merkez Brüksel, meşhur 
şehir Anverstir. 

Belçika, büyük memleket
i ri olan bir memlekettir. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADe T ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi kartııı No. 864 Hasan T ab•in Ôudeı Telefou3497 

t
. ,o 

ağır cezalar ter ıp 

tir. -----
Şark eksP. 

devr·td• 
Sofya - Şark .'' 

Köstcnzede dev~il~ıf, 
p;:rçalanmiş,lOkışı 1 
mıştır. 

Tahrall 
Radyosıı 

ıı•" Tahran radyosu. ~· 
ga 31 metre üzerıı> . e 
gün Türkiye saatı 

1 
de Tfirkçe neşriyat 1 
tadır. 

ı işçi Yurddaş! eYi 
Elindeki mah:eı:JJ r 

kün olduğu kadar ~1'-' b
. • ,., 

ve hiç ır şeyın J 
mamasına dikkat e 
milyonlar tasavvur 

Şimdi, öyle bir ••..,, 
yaşıyoruz ki, ınalıe 
raf etmek değil, ~ 
mak borcumuzdU'Şı1 

Her ziyan olaP ~ 
yat bah lılığını ·~lfJ. 

Ulusal Ek0 '1ı 
ı Arttırma 1' 


