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Bayramı He 
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Zaf e -. 
• 

Tarihin en büyük harikası: 
30 Ağustos zaferi 

• Bu mesud gQnOn yıl dönDmOnde Paro· 

lamız: Kuvvetimize, Mill1 birliöimiza ve ba

••mızd•kl Harp ve Sulh Dlhiaine inanmak 

ve dOnyanın bugDnkD korkunç hailesi için -

de en fena ihtimallere karfı bile Kahraman 

Şefin etrafında yıkılmaz bir vahdet manza • 

l"ası yaratmaktan ibarettir. 

Milletlerin tarihinde birçok zaferler var. Bu zaferler, 
l')nu kazananlara as"eri ş~ref verir ve milletl•!re kahra· 
llıanbk tacım giydirir. 

Fakat Türkün 30 Ağustos zaferi tarilıin kaydettiği her 
bııngi bir zaferlt" mukayese edilemez, çünkü bu zafer 
1•rihin istikametini değiştirerek ona yol gösteren, mede· 
lliyetıer yaratan bir milletin biirriyet ve istiklalini temin 
b~l~n bir harikadır. Bu harikanm azam~tini anlamak için 
ır an 30 Ağustos zaferini kazanmadığınuzı farzedelim. 
Evet eğer bu zafer olmasaydı ne olacaktı ? Bunun 

Cevabı çok basit ve kısadır : Bu zafer olmasaydı, bugün· 
kü kuvvetli ve müstakil fürkiye mevcud olmayacak, 
1'ürlıe milleti şimdi yabancı bayraklar altında sömürgeci· 
lerin tabii vaziyetine gelecek, başarmakla yalnız bizim 
değil, bütün bir insanlık ve medeniyet dünyasının iftihar 1 

ettiği muazzam inkılap ve terakki hamlelerinin hiç biri 
tahakkuk etmi)'ecek, mektep yerine medrese, ışık yerine 
tulmel devam edecek, ordusuz, donanmasız ve kuvvete 
boyun eğen bir hükumet mevcud olacaktı. 

" Lozan " ı, • Cümhuıiyet ., i , Türk inkılabını ve 
llihayet bugün bütün dünyada hürmet ve takdirle anı· 
ı,ll kuvvetli ve kudretli Türkiyey; yaratan bu harikadır. 
~u harika ayni .. zamanda zorbalığı yenmiş, bütün mazlum · 
llıilletıerin kurtuluş st:mbolü olmuş, bugünkü ~şerefli ve 
~Uvvetli Türk Cümburiyetinin temellerini atmışt ır. 

, Bugün 18 nci yıldönümünü idrak ettiğimiz 30 Ağus· 
loaun baliki Ebedi Şef Atatürk'ün manevi huzurunda 
!{izim ve buşula eğilirken, bu mucizeyi yaratmakta onun 

t ~l\ kudretli desteği ve ebedi halefi Milli Şef büyük lnö· 
I• llU'ne şükran ve minnetlerimizi bir kerre daba sunmakla 

d\lydutumuz sevince son yoktur. 
. Bu mesud günün yıldönümünde parolamız: kuvvetimiz, 

~ 1tademiıe, miJJi birliğimize ve başımızda bulunan harp 
"•~ ıulh dahisine güvenerek inanmaktan ve dünyanın bu 
~~rkunç biileıi içinde en fena ihtimallere karşı bile dim 
ık ayftkta durarak kahraman Şefin etra'ıııda f•yılmftz 

'Y~ yıkılmaz bir vahdet manzarası yaratmaktan iba· 
tettir. 

Türk milleti sulbü harpten, fakat hürriyet ve istiklali· 
t\i her şeyden fazla seven ve ona tapan bi ,· millettir. Bu 
~~\lrda bizim için feda eJilmiyecek hiçbir şey yoktur. 

1~ilhassa biz Hataylılar, hı.irriyetsizlikle esaretin ve yer· 
tt~e sürünmenin ac111nı 18 yıl çeken insanlar olmak sı· 
~~•le bu mahrumiyetin fecaatini herkesten iyi biliriz. 
d 1c;bir türkün bu hürriyetsizlik cehenneminde bir kerre 
ıtı"ba yanmayı bir an bile hatırmdan geçirmediğini söyle· 

eye bile lüzum yoktur. 
l ~ukaddeı cmaııetin muhafaza ve müdafaası uğrunda 
~'~ edf'rıe yeni 30 ağustoslar yaratmak ıçin Türk mil 

tı bireaoda .şahlanmağa hazırdır. 
~ 8\lgün bu mübarek yıldönümünde Türk dünyasının 
~~t ~öoesinde 30 ağustos zaferinin hiliklerine ve bu 
~ ··b:: istihsal etmek için canlarını fedadan çekinmiyen 
tii~ rck şehitlerine karşı yükselen minnet, tazim ve 
dG r,n sesleri, Türk milletinin asil benliğinden fııkırarak 

lray, çınlatmaktadır. ' 

qİitıhtiyar tarih her yılın bu giiııünde ayni sesin Türk 
~İi >'•aından yükseldiğine şahit olacakhr. Çünkü bugün· 
ltı" 4ercfli varlığımızı ancak ve yalnız bu mucizeye borç· 
ıUı: 

~ 
-~~·~~•.n ve yaşıyHcak her Türkün bu mübarek günün n,t .!0ı unutmasına imka"l yoktur. 

Yuk zaferin yıldönümü hepimize kutlu olsun. 
Selim ÇELENK 

'T'orihi huf ıra. 30 ~ğustos. ~aferinin Halikleri 
1. j • • • Ebedı ve Mallı Şef baş başa 

Bayram hazırlık/art 
sona erdi 

Kahveciler ve esnaf biri ·kle
rinin çokyerinde bi1 karar 
Yarın bütün kahveler, gazinolar ve çar
şılar kapalı kalacak ve Hava Kurumu 

garden partisi çok zengin olacak 
Zafer bayramının, azame· teşekkülleri b:rlikleri de ayni 

tine ~ayık bir şekilde kuttan· kararı alarak zafer bayra· 
ması için haftalardanberi de · mında dükkanlarını kapaya· 
vam eden hnzırlıkln sona rak bayrama iştirak etmeyi 
ermiştir. Belediye ve Evkaf tekarrür ettirmişlerdir . 
daireleri şehrin muhtelif cad· Esnafımızın ve kahveci· 
delerine takızaferler kurmuş lerimizin bu harekini takdir 
ve bugün öğleden itibaren ederiz . 
şehir baştan başa bayraklar· Evvelcede haber verdiği· 
la süslenmiştir. miz gibi, yarın akşam Türk 

Diğer taraftan ilk defa Hava Kurumu menfeatine 
oımak üzere kahveciler bir· Turizm Oteli bahçesinde çok 
liği çok yerind~ bir karar zengin bir garden parti ve• 
almış ve yarın için kahvele· rilecektir. Partinin fevkalade 
rini kapıyarnk bayıama can• neşeli ve eğlenceli geçmesi 
la Laşla iştirak etmeyi karar· için bütün tedbirler alınmış 
laştırmıstır . Es'laf ve hHlk bulunmaktadır. 

Vilayetimizde Halkevi 
Yarın akşam için zen· 

gin bir program 
hazırladı 

Terfi eden subaylar 
3 O Ağustos Zafer bayra 

mı ınünasebetile askeri terfi 
listesi çıkmıştır . Bu arada 

Zafer bayramı münase· 
Vilayetimizde terfi eden su· 
baylarımızuı listesini neşredi bı~tiyle Halkevimiz yarınakşam 

1 
yoruz için çok zengin bir prog .. 

Antakya jandarma bölük ram hazırlamıştır. Büyük bay· 
komutanı yüzbaşı Hayri Tu . ramın sevincine daha çok ne· 
runç, lskenderuıı iandarma şe katmak için tertip edilen 
bölük komutanı yüzbaşı Siya· bu programa göre , eğl<>nce· 
mi Tungar, Seyyar jandarma fer yarın akşam saat 20 den 
alayından yüzbaşı Şerafettin itibaren başlayacak ve geç 
Önal, Yüzbaşı Ali Aksoy, vakta kadar devam edecek· 
yüzbaşı Arif binbaşılığa ter· tir. Halkevi bBhçesi aydııılahla 
fi etmişlerdir. · rak süslenecek ve hava fişekleri 

Değerli Subaylarımızı teh atılacaktır. Kadın erkek bü· 
rik eder ve muvaffakiyetler tün vatandaşlRr yarın akşam 
dileriz. Halkevine davetlidirler. 

r~rfi eden diğer subuy· 
larımızın listesi ile yeni ta· 1 luğundan gelecek ~sayımızda 
yinlerini münderecatın çok· i bildireceğiz. 

1 Yarınki Bay-
ram Programı 

1 - 30 Ağustos 940 Za · 
fer bayramı kutlama merasi· 
mine, Jandarma alay karar-
gahında• .. Yapılacak tebrikle 
başlanacaktır · 

2 - Bu tebrikler karar· 
gahta Alay Komutanı tara· 
tından kabul edilecektir. 

3 - Tebriklere sabah 
saat 8 de başlanarak saat 
8,45 te nihayet verilecek ve: 
şu sıra takip olunacaktır : 
Vali, Sayın mebuslar ve 
Parti erkanı, Askerlik şübe· 
si, Vilayet Jandarma Alay 
Komutanlıgı, Gümrük tabur 
Komutaohğı, Vilayet erkanı 
Adliye erkanı, Emniyet erki 
nı, Belediye ve Ticaret Oda 
sı ~rkanı, mektepler müdür 
ve muallimleri, idman teşek 
kütleri, Hava Kurunıu erka· 
nı, Halk teşekkülleri: 

4 - Saat 8,50 de Alay 
karargahından Belediyeye 
gidiler'"k oradaki Atatürk ve 
Milli Şef İnönü büstlerine 
çelenkler konacaktır. 

5 - Bu merasimden son 
ra spor sahasına gidilecek 
tir. Burdaki kıtaat ve mek • 
tepler ve diğer teşekküUerin 
yerleri ilişik krokide göste • 
rilmiştir. 

6 - Kıtaat ve diğer te 
şekküller krokideki yerleri· 
ni en geç saat 8,45 e kadar 
almış olmalıdırlar. 

?Sahadaki merasim ve geçit 
resmi şu sıra ile olacaktır : 

A - Kıtaat ve diğ~r te
cw 1- '~üllerin teftişi 

B - Bando tarahndan 
( tedarik edilemediği takdir· 
de mektepliler ve idmıtn bir 
likleri ve halk tarafından 
söylenecek ) 1stiklaı marşı 

C · Jandarma Alayın -
dan en kıdemsiz bir suba • 
yın nutku 
E - Alay Komutanının nutku 

F - Kıtaat ve teşekkül· 
lerin geçit resmi. 

8 - GP.çit resmini müte 
akip gündüzkü merasim m· 
hayet bulacaktır. 

9 - Gece saat 21 de 
asker ve mektepliler ve id
man birlikleri ve halk taza 
fından fener al lYI tertip edi
lecektir. 

10 - Fener alayına sa· 
at tam 21 de Kışla önünden 
başlanacak ve en önde kıta· 
at ve bunu müteakip mek
tepliler ve idman teşekkülle 
ri ve halk bulunacaktır. 

11 - Fener alayının ta
kip edeceği yol : 

Kışla - Affan caddesi -
Köprü - Çarşı ve Kışla Ö· 
nüdür. Kışla önünde fener 
alayı merasimine "'nihayet ve 
rilecektir . 

1 l - Ayni gece saat 21 ' 
de Hava Kurumu tarafından 
Turizm oteli bahçesin
de bir garden parti verile • 
cektir. .. 



30 ağustos 
Onst.okiz yıl önce bu gün· 

leri Afyon Karahisar c\val'ın· 
da süvari 8 inci alayın be· 
şinci böluğü başında ihtiyat 
topçu yüzbaşısı olan k grçİr· 
diğim gunleri hahrlarken kah 
raman Türk orduı;unun bu 
cebhedeki harikı:tlarmı göz 
önüne getİrP.rt-k ciğerlerimi 

dolduran zuf er nefhasının 

gurur neşesile bugün dahi 
göğsümün kabardığın• hisse 
diyorum. 

* • 
* Şimdi düşünüyorum; 

Yirmi bir yıl önce lzmi· 
rin işgali sırasında maruz 
kaldığımız tecavüzün acıları 
nı bilfiil tatmış, bütün Türki· 
ye, bütür. Türklük b'rdaha 
başım kaldıramıyacak dere· 
cede bitkin bir hale gelmiş, 
ordulcırımız hep dağılmış, A· 
nadolu dağları yeryer ya· 
hancı şakilerle dolmuş,ya 
bancı kuvvetlerin kontrolü 
kol ve bacağmı garpten şar 
ka, cenuptan şimale uzatmış 
idi. 

Bu manzara karşısın fa 
herşeyi yoktılmuş sanılan bu 
yük milletin içinden topsuz 
tüfeksiz, tek başma meyda· 
r.a atılan bir kı.hramunın 
anadc.ılu toprağrna ayak basıp 

etrafına bakmaya vakit kal· 
madan şu kumandası işidildi: 

"-Düşman, anayurdumu 
za tasallut etti, bütün vatan 
tehlikededir. Mutlaka muka· 
vemet etmeliyiz ve müstev· 
!ileri sürüp çıkamalıyJz.~ 

lşte,bu. ilk kumanda va
tana yayıldı. ve her Türkoğ 
lunurı kulağına duyul lu, bu 
ilahi sesin etrafına toplanıldı. 

'' Ordular; llk hedefiniz 
Akdeniz il~ri! ,, 

Son ı~umandasile vazife 
yapıldı, düşman atıldı. 

Her Türkün 30 ağustosu 
idrak ettikçe gi.>ğsu kabarmak 
ve gurur duymak hakkı de· 
ğilmidir.? 

* • 
"' 30 aS!ustos vatanın bir 

kısmmı kaplıyan düşmanın 
harimi ismetle boğulduğunu 
ve müstakil Türk vata nmııı, 
Türk Cümhuriyetinirı temeli 
atıld,ğmmı, alt• asırlık kölı· 
ne osmanh imparatorluğunun 
bütün haşmet ve azametile 
yıkıldığını ilan eden mukad 
des bir tarihtir. 

26 ağustos şafakla bera 
ber başlayan top tarrHkeleri 
yıllarca dayanacağı, a)larCR 
gPdik ve yara açılamıya ğı 

ilan edılcn düşman tahkima 
tının kahraman Mehmetçiğin 
süngüsü karşısında bir kaç 
saat sonra delik deşik oldu 
ğunu gören he Türkün bu 
zaferi ulusal kurtuluş gün· 
)erinin sembolü olarak 
hatırasında tıışımağa mec-
bur olduğu bir tarihtir. 

On sekiz yıl önce; bu 
şanlı zaferin kahraman fatih 
leri rurk ordusunu hürmetle 
selanılal' ve Ulu Başbuğ" A· 
tat ur k,,ün aziz hatırası önün 
de saygı ile eyilirken. ogün 
kü savıışın açlJğı iııkilap yo 
lunda hamlelerine devam e· 
den milli kahraman ve e~siz 
Kumandan Büyük İsmet lnö 
nüne minnet ve şükı an tazim 
lerini sunmayı borçbilirim 

Hataylı Şükrü Oğuz 

Beden Terbi-
1 

yesı ve gençlik 
Vucud sa*lığı ve Beden 

terbiyesi umumi terbiyenin 
temt"lini tt>şkiı eder. Hayata 
doğuşun ımınası yaşamaktır. 
Yaşamanın ve yaşarken mu· 
vaffak olmanın rtı da sağ· 
lıktır. Sıhhatsız bir vucuttan 
sıhhatlı b r ruh tezahürü bek· 

Gazetemiz 
Yarın intişar ehni· 

yecek 
Zafer Bayramı münasebeti 

le gazetemiz yarın intişar et 
miyecektir. Yarın hükumet 
daireleri\e müesseseler de ta 
tildir. 

Gümrük ev· 

'Haricige:-Na-~· 
zırları toplan· 

tısı 
Alman, ltalyan, Ro
men ve Macar Na
zırları Viyauada 

toplanıyor 
Berlin -28 A. A. - Alman 

l0 nemez. Cılız ve mt"riz insan· • f Ajansının bildirdiğine göre 
tarın ruhları da bestalaklıdır. erı IJOP ırı- Romanya ile Macaristan aıa 
Bu gibilerin neden bu hale / Q C ak sın da ki nnlaşmazlığı izale ve 
geldıklerinı aşağı yukarı her· f r .-tsilvanya mes~lesinin halli 
kes bilir veya kestirebilir. Hatay Nafıa müdürlüğün· için Alman. ltalyan, Rumen 

Yalnız suğl m dogup ta pek den: ve Nıacar nazırları yarın Vi· 
~enç yaşta ihtiyar olanlar7 ök· 1 - Ce ıup hududunda Ayn yanada toplanacaklardır. 
sürüp aksıranlar, bir yokuş dilft"de(4) Akçakoyunluda (2) ı İtalya Hariciye NazırıKont 
hrmıın•rken seksen defa otu· Karkamışd ' (3) Çobanbeyde Ciyanonun bugün Romadan 
rup dınlenenler' iki metrelik (3) Mürşitpınuda (3) ki ceman hareket ettiği bildirilmekte
hendegin öııiın': ?eli~ce .~arşı (15) 11det portatif gümrük me dir. 

tarafa geçmek ıçın kopru ku· mur evleri iıışaatı kapalı zarf Bir .\/Jacar tayyaresi 
rulmasını bt klıyenler mutlak 1 l'I k ·ıt k J 
surette dogdukları günden· ı usu 1 e e sı meye onu muş hü~uma uğradı 
b . t l . . . tur. 
erı ras ge e yem1ş ıçmış ve 2 Ek Budaı ıeşte 28 A. A. - Bir siltme 27 eylUI 940 

enerjısim ölçustiz şeKilde sar- 1 O da A k Macar tayyares"ını"n bir R 0 • 
t · b db h cuma güııii saat (l ) nta 
.etmış e a t ın .• .ınl,udır. yadn Nafıa müdürlüğü oda· men tayyar esi tarafından hü 
Bunlar zügurt, fak.il sıhhat lı smda müteşekkil korııisyonca cuma uğrayarak Macar top· 
insanlardan daha çok muzta· yapılacaltır. ıaklannda yere inmeğe mec 

rıpdırler. 3 - lisleyenJer hususi şart bur edildigi hild~rilmektedir . 
Türk gençligi varlığamızın nrıne ile proje ve evrakı Bu had\sc Romen ve Macar 

özüdür. Yurt müdafaasının 
esas uıısuru odur. Hu unsurun 
fıkreıı yuksek ve anlayışlı bu· 
luııması kadar bedenen de ÇI:'\· 

vık ve mütehammil olması la· 
.zımdır. 

keşfiyeyi (93) kuru;; bedel münaseheılerinin bir kat da 
mukabilinde Hatay, Antep ha ger~inıeşmesine sebep 
Vf'. Urfa Nafıa müdürlüklerin 
den alabili:-Jer. 

4 Bu işın keşif bedeli 
(18637) lira (50) kuruştur. 

İçinde yaşadığımız devir 5 - Mnvakkat teminat (13 
geçmişle kiyas kabul etmiyö· 97) lira (Hl) kuruştur. 
cek denc:ede fertçe ve mil- 6 T ,(iplerin ihaleden en 
letç .. bizden beden kabihyt:ti ak se \c iz ~ün e vve l bu işe ben 
c.lP talep etmektedir. 

zer inşaatı başardıkJarma da 1ektep, kışla, gök, deniz 
ir evrakı müsbiteieriJe birlik 

fabrika, tarla, bağ, bahçe ve 
bunlara aid hütün vazifelerin te Vilayete müracaat ederek 
ifası fikir kuvvetiyle birlik· alacakları ehliyet Vt'!sikasaıu 
te beden kuvveti ve mahare· 2490 sayılı kanuna uygun o-
tıne de muhtaç b1'1unmakta· larak haıırhyacaklara teklif 

d mektuplarıni ve bunlarla bir-ır. 

Mecburiyet h&~ıı olunca likte temin1lt mektup veya mak 
savaşa atıln.ak bu savaşı buzlarını ve ticaret odası ve 
mutlaka muz fferıyde isal sikasım ihale günü saat 9 a 
etmek için yahnız iyı d;..şün· kadar komisyon riyasetine 
menin ve görmenin kafı gel· makbuz. mukabilinde veM· 
miyeceginı bu f ıkir etdbeti. ceklerdi r. 
ve isabetinin hedefe varışının Pustada olan gecikmeler 
imaııımızırı kuvvetiyle birlıkte kabul e~filmez. 

mışbr. 

Vali ile Emniyet 111üd 
Vekile Mene mene kıd' 
fakat t~tmiştir. 

Oyun kağıtları 
hakkında 

hasma ü~tc.in gelen bu:ün göv• 'il.il h Tf k k 
demiziu kL&dret ve kabılıyet• LV.IU te1. i erza satın alı naca 
lerayle kabıJ oJacaimı unut· Aııtakyada Hatay Gürnrü muhafaza ikinci taburu satınalma Komisyonundan 
maw k !aı.undır. Miktarı Muh. fiat Mu Teminat E K S 1 L T M E N 1 N 

Bu ıtıbarıadır ki bugün Cinsi Kilo Krş. B. U r a Krş. Şekli ~Tarihi Günü. 
Türk gençlıg beden terbiyesi Un 182.000 16 O 2184 O Kapalı ~atf 2-9·40 P.. Ertcl'i 
işlerinde ılen hamle içmdedir. Et 45.986 30 O 1034 68 " ,, 3-9-40 S A L ~ 
Yurdun her tarafında vücude Sadeyağı 5.000 130 ·o 487 50 " " 4-9·40 Çarşa~ t 
getırılen ve harekete geçiri· Arpa 26S.OOO 7 O &. 1391 25 ,, n 4-9-40 " ~ı 

Odun 601.000 1 30 585 97 " " 5·9·40 a Pel'şe1J1111' 
len gençlık teşekküllerinin Saman 142.560 2 O 213 84 Açak Eksiltme " 
çalı~maları yurd müdafaa· Kuru fasulya 10.000 20 10 150 00 n ,, :6 9-40 
siyle )'akından alakadardır. Bulgur 14.337 11 O 118 28 ,, " ,, 

Gençhk bu . teşekküller Mercimek 4.436 15 O 49 90 7-940 " ,. 
sayesinde disiplin altmda top· SAburı 3.546 45 O 119 68 ,, ,, 9°9-40 
1u ve müşterek hayat için be· Ekmek tabhiyesi 
denen ve ruhen olğunlaşa• (~ntakya·M~rke~)20.01JO 2 50 37 50 ,. ,, ~10·9-40 
caktır. Çelik vücutlerden ku· Ekmek !abhıyesı , 
rulmuş ordumuz saflarına Reyhanıye BJ) 45.000 2 50 84 37 ,, ,, • ,, ,, "' .. J~ 

t 1 T . k •1 g·ı 1 Taburun bir senelik ihtiyac• olup cinJ ve ve miktada n ile muhammen tiatld". 
namze o an ur genç ı k d .. ·ı dd l h" 1 d 1 k ., k 1 t arı a gosterı en ma e er ıza arm a ya~h usu lerle e s1ıtmeye onu muı ur .• .ı.& 
Beden Terbiyesi kanunu mm 2 Bunlardan etin ilk sekiz ay zarfında alınacak o lan üçt~ ikisi sığır ve s rm .rwr-
hepmize tavsiye ve tahmil içinde alınacak olan üçte biri koyun eti olacak ve bölüic merkezine ayaktan;l tabii" ııı 
ettiği vazıfeleri layıkiyle ya1>9 kezine kesilmiş olarak verilecektir. :JtJo" 
nıakla hem şahsen ve hem 3 - Saman ve odunlar aksit müddetl~ri içinde tabur ve bölük merkezlerine,, ' ı/ Lt 
de yurt müdafaasını kuvvet· ri tabur kilerine teslim e:dilecektir . ~3'- 111 

lendirmiş olacak ve bu yolda 4-Bu maddelere ait şartnameler tabur binası dahilind~ki satıoalma komisyonll ~ 
zaman görülebilir. \ 

mesafeler aldıkça biıtün tarih 
5 - isteklilerin gümrük veya mal şandı klarına yatırac:aklttrı teminata ait makbırt;ıt.lı 

boyur.ca söylenip gelen Türk k ' l b' ı·'- ._ · ı lclP~ ') odası vesi ası ı e 1r ı&.te muayyen gün ve saatta KOmtsyona müracaat arı ve fjlt 
gibi k~vvetli sözü tekrar dil· \arın ihaleden en az bir saat evveline kadar komisyona Yerilmesi veya bu -~~ 
lere destan olacaktır. vel ele geçecek şekilde gö nderilmesi vf! postada vukubulacak taahbürlerin hıUIP 

ti. F. ÔZKA YNAK mieyceği ilin olunur. 


