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Çörçilin 
Nutkunun hülasası 

Dünkü sayımızda 'İııgi· 
lİz Başvekili Çörçilin bir 
nutuk söylediğini yazmı ş 
ve ııuthun lıülasasaııı bu · 
gün vereceğimizi vadeyle· 
mi~tık: Nutkun hülisası 

Çörçil Fransayı arka
daı. vur.an ltaly11y1 hilekir· 
lı is$iı ve fena adanı d iy~ 
tavsıf etmiş, Musol,ioinin 
hayvani bir ih.tira•'le saldır 
dığı Yunanista.ı\da uğraJa.. 
ğı hezim"li haurlatnı.,:Tıab 
lusgıupta modern ha!lbin 
bütün vasdalarile müceh· 
İıez ıo - 11 fırkımm ya in. I 
ha v~butta e»İr edildiğ•ııi 
söyledikten sonra: 

Ve bu saoalı şııfukla 

be .. aber Akdeniz donanma 
ııı ı z A f r i
l.ada General Veygıuıda 
karşı lıgr<>kete gt!çmek Ü· 

zere v~pura binebilrcek 
olan Cr·u9vf Lim•QıO~I! 
bomburdını n t!tmi:;.tir. 

DedikttJn so ıraA\11e ri· 
kcı miımessı lleri Hovkıs 
Vt:". Viıkıniıı ziyaretlerinden 
şukı ~ıı ı a lıAhsc;ylenn ~.bun
da ·ı soJJra 13afvekiı Aluaar 
yanı11 "1Y3tekbel htıqefleri 
ne o.IAJ::>'leceğini ara~tu:a· 
rak ve sözü lialQ n.l4r a 
getirerek '"qer l>ütüıı Baı 
kan miUetleri bi(lilc olu· 
lar, Tıirkiyr e İngiltert" 
tarafrnden yardııo görerek 
birlikte hareket ederlcrac 

Avrupanın cenubu Şarkisin 
de bunlıerı yenmeye kifi 
geiec~k Alman kuvvetleri 
topluuncıy" kadar çok aylar 
geçer. Ve b.. ayiar zaritn· 
da.:birçolc şeyler olabilir. 
Amerikanın yardt1111 
müessir otdtıkçı, hava 
b~vve!let:ıimiz .f.zlalaşhk· 
ça, Şarkta.k_i or.duıarm wrı 
kuvveti büyidikçe muhak 
kak ki birçok şeyler ol .. 
ca:ktır . ., 

Çörçil Maltada bir tay 
yare gemisine hücüm eden 
150 "adar alman tayya· 
r~ainden 90 ve bellci ela 
ha fazlasının tahrip edildi 
ğini, lngiliı:lerir. bdtün ak· 
denize hakim oldukluı~u 
fakat halen ln5İllt"reyr. 
k>trşı bir taarruz tehlikesi 

n· n g•çrelltj~t o;fl~ğunu 
v~ lı«rkeıin Öun"- ~azır 
olmaaıııı biıdirmittir. 

Çörçil; "Hitlerin har
bi kazanması için lngılteyi 
mahvetmesi lizımdri'. Hıt 
ler !lftlkan deYINl&Pt"e 
tehditler Hçamlir, • 'RH· 
yadan biiyüll ayale,a~r ko-
parabili r, Hatta Hindiıtan 
k1tpılarm a kadar yidttbiıir. 
Lanet\ai A~ada, Sf•" 
da ve deha '41Mkta herJe 
re aaçahilir. ..._ bitiilı 

bunlarla ınuk.cW.atıaıa 
örıüue ~ille•- lsıli etti 
ği milltttler -..e -~eniz: 
lere ve ham•• bihim 
B•itanya i...-~ww~ 
bütün dünya elinde adale· 

f)eğişikıik olacak 
Aııkent: Mali)fl Vf':.·. 

kftl-:ti 1941 m:ıli yılı hii\çe· 
siııe f"Sııs olmak v,. yeni 
varidat knıin ... tımlc ıııak· 

sadile bazı vergi knııuııln
rmda yapılacak tadiller 
üzerindeki hazırlıklar 1111 

ilt:rl~lmişlir. 

ltb.ılatuı uzahna!.ı dolayisi· 
le t~uezzüle u~rayan güm
rük varidatının ar ttırılmost 
1çın tedbirler ulrnması 
mevzuu b~bistir. Tadile tabi 

Ntıtkun akisle' i tut1uım~k istenen dr~,.r Vt>r 

Vaşington ÜJA. A. _ ~· kanunları arasında vera
set v~ intikal vergilcride Bay Çörçilin nutku açtklı· 

ğı, malıivl<:arlığı ve azim· varJır. Bazı Avrupa mem· 
lt-ICetlerinde olduğu gibi kithğı ile Am,~rikada de· 
bu vergi kanunundaki nİs · rin liir tesir yapmıştır. 

Bu nutuk İngiliz lfa'şvcki· bet tezyit efülacek ve bu 
linin Amerika'daki şô&reti vergi ilzerinde yapJhn ka-

çakçılığa meydan veril-ni mubalCkak surette dahtt 
mi)'ecek surette hükümler 

ziyade yu 3eltmiştir. ÇÖr talfil olunacaktır. 
~ilin nutku '( İn~ıltereniıı ,.,,..~:-... 
Amerika<Jan ôdünç v~l ki· nad• . için bu~usi bir ma -
ralama kanunu projesinin nası v:ırdır . 
Ayan mccliıin'den g~çm~· Balkanlara yapıladak 
aini kolaylıtştırscaktar. İn· ihtar, zaımedih:ligİne! gÖrt" 
giltercııin 'Am.e}i~adak~ ... a AIJJtanlar tar.iafındaıı çok 
ziyeti 

0

şimJiye Kı1dar ol · yakmda yapılacl.ik akını ev 
madığı ııisb'ehe m'üsaittir. v~linden lrn.ber vermek~,.. 

Oıtava 11 A . A - dir . ltaly:rnla rın ~frikaJıt 
Uu hubin büyük ordu uğradığı ~ıeı~ınet lngiliz 

lar harbi olmadığı hakkın imp.ır-atorlujunuu ınü.:I tfu 
da ÇOrçil tuafmdan yapı ada kalrnakl.-t beraber ar• 
lan beyttnatın gııyrd}erini tık ayni zamanda tadrru -
harp malzemesi imal: ctra za dıı geçligini kanadah· 
fında > top)ayac•k olan Ka- lara göstermişti~. : 

•s•a•- •-~, ... llİll .. lllllİ_. ....... ...: 1 - - - - ·--

$GND'5lKA 

llulg.aı:ista~ 
~~k,a51 > haberl~ri 

YBla JJ.Yor 
Sqf)(t ıJl AJ'~,,_ B&&I· 

gar ~psı gi!Qirixor: 
Alnı mlurn JJulg~r.iata· 

na H~~r ~4a_rdjk\~rine 
"e ~\lli~~nda~i bütµo 
tayy~ üallPJ•İ•~ Alıpıtn· 
1-r MJJ$aıf#Jn iaap.\ edild.i 
ğine !Jaır c.k{\tı ne.br.rlerı 
Bulgar .A."rı.sa katİ}'~n ya· 
tanlaır.a&a ınezundur. ., ' . 

Sofxa ı ı A. A. lıı · 
~Hiz lla~vekili Çöq~iliıı 
nutku, l:fol~u g11zetr"lhiıı 
de :'Uull!(ttr~ıtıı a ait ~ı il 
lar çıkaratdıktım .soıır.a ıır.~ 
redilfu°'l~ irc. ' Bul~ıtr luıllo 
~ôr~i~ı11 Uw~Mr~at.m hak· 
ktviff} te91Rn9.1,l1,,.ı:J~n lla· 
w~ <Igi~· N~tuk 
a..gfr rM.ya~ qap}ı iJinde 
• J>üy·· bir 

tin • 'tııl~ı .... u 
oou ·kw edecektir.,, dc
mit ve <-eklerini Ruz· 
vda.in AaeiJjz~*-Ml öl· 
meai diletile bitirmiıtir. 

mıştır. Bu mehafil, nutkun 
Bulgaristana bir ihtar ma 
hiyetinde olduğunu beyan 
etmektedir. 

AlmQtfJJıt da 
tekzip ediyor 

Belin HA.A Ahn-wya 
Hariciye Nezııreti, Bulga· 
riatauda Almsn asi: eri 
bulgnduğuoa dair olaQ 

haberleri t •k:(İI> etm,..kte· 
dir. 

Singapura yığı
ı~ın askerh~r 

Nevyork 1 l A. A. 
Ta~ J\jırnsı hildiı iyoı : 

lugiliıl~r Siuuupuı a, 

1 
90 bin asık~~ yığ11~1•ltıı Jn. 

t llw.adaki ısı h"'_.pml ı Jıi 
10 h.iu aım•lı· çalı~ro ı ı~ 

d~. ' 
Arnavutluktaki 

ltalyau askesleri 
1 

Loııdra U A.. A. 
İtalyanlar AvJQııya vt> JJra 
ca ~rmi ~ıtaal s~vkııtmek
tf!dir1er Halt:u Arnıt\ ut -
~.lfkJa 300 bin lı-aly.aıı .atı 
kcri var<l11· 
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Vilayet meclisinde Valimizin rt,utku Açık arttırma 
Antıkya icr .. menıurlu· 

ğu•Hfan 
(Dünkii sayıdan artan) yatla _te~fi ~ç~n yi~e V"~· 

D- Hassa ve İllkend~· da işaret etmek isterim. yet çiftçilenrım goıterdık-
runda zuhur eden çekir~e- 1940 yılında Amık gö leri ihtiyaçları temine ça• 
)erle mücadeleye geçilmiş Jü etrafında geniş mil<yas hşacağız. Şimdiden Zıraat 
ve bu böceğin tütün ve pa· ta çeltik z:eriyatı yapılmış Vekaleti nezdinde t ... ş~b-
•uklarda zsrar yapmasrn.ı hr. Bu zeriyat çok vı>rım hüse ~eçm:ş butunuyoruz. 
meydan verilmemiştir. li olmuştur. Ancak yağ· /\ziz ark~doşlar, 

E-Mabsülat ve mezrua· murlann erken bastırması Sayır Başvekilimiz çift 

ta pek mühim l.asarlar ika beklenilen faydaları :ızalt· çiınizden cok ekim ve çok 
etmekte bulunan yaban do· mışhr. 1940 çel tık ıııüca m~bsul istiyor. Hatay çift· 
mu::larına karşı mücadele· de!eıi hayli yorucu olmuş· çisi 1940 yılınde kudreti 
ye geçilmiştir. tur. Çeltik zeriyah ile meş dıthilinde bu talebi yerine 

F -Bütürı kazalarda gul olanlar Ciimhuriyet ka getirdi.Bu yıl içinde de ç .. • 
zirai ebemmiyetİllt' göre nunlarınm bu nevi zeriyat ~itli z~riyat ile ve daha 
gerekli havalesi gönderile· için koyduğu ve umumi büyük bir gayretle çalışmak 
rek köylünün haşarat v~ sıbhab ·alilcalandıran kayıt· bir memleket borcudur. 
hastahklarl& muz İr hayvan• rı,·· k _L_ il • l

0 Çin her lardan kendil~rini kur tar- ur m&Jl3u erı 
fardan zarar görmemesi maya çalışmış ve idm ede z~man alıcı var~ır. Hiç 
i"'in luzım gden mücadele k ı 1 d L l v mevzuatın tamamea tdbi- ımae ma ınw em e ~a a 
t !rtibutı ahnması temin w d. d O ki üzerinde ısrur!a tevak· cagma en ışe e emez. • 
olunmu~tur. 

Ziraat işlerimizden biri 
de Antakya ınerkezinde 

• tevsi an islab edılt n fidan· 
hktır. lskenderuıı, Kt-yba· 
mye ve kmkhııno .. kı fidan· 
lıklar lağvediler r ~ te1' bir 
fidanhlc tıaline Ke &rtlmiş 
ve muhit için f o)' ..:ıcslı bir 
duruma sokulmuştur. 

940 Y ıh içrnde fidan· 
ham kuruma tehlikesi bat 
iÖıtermiştir. Bunun eebe
bi ~de su naklt'deıı eslci ıis· 
tem dolabm amır kabul 
etmez bir valıyete gir.ııe
sidır. bu vaziyt karşısında 
fidanlıgın sts ibtiyacıııı te· 
min için derhıal biı rnotör 
mü~yaa ederek tt""sisat 

:vucuda ııetirilmiş YI'! bu l4ih 
like atlatılmı~tır. 

Önümüzdeki aylar içiu 
de de şu işler yapıL.H.:aktır. 

A- Daın1zlık olarak 

portakal, ıimon ve Maod.ı 

~lin dikilecek. 
E- Meyvesiz ağaç to· 

bumlan dıkilecek. 

C- Gelecek sene için 
turun•; tohumu ekilecek 

0~22000 a.det elma 

icuf etmiştir. Eğrr ı.; eniş nun için bütün Hatay çitl· 
milcyastaki bu çeltik zeri, çileri, tarla başına çolc ek 
tı üzerine sıkt murakabe çok biç ve çok kaldır.Uu 
vazedilmeıniş olaydJ Amık senin de ınemleketin dt: yü 

gölünün zateıı bataiııık ve zünü guldürecek bir gay· 
sıtmahkh olan muhiti için ret ve ıııesai olacakbr.Bü 
bir afet manzarası arz•·tme tün Hatay için çok istifa· 
ai hiç şüphesizdi. deli olan büyüle narenciye 

Bu sene dahi ziraat fidanlığı tesisi prensip o-
Vekaietinin mutabasıısları )arak Zıraat Vekaletince 
nın t,.ıpit ettiği sahalar· kabul edilmiştir. Bu iş, 
da hemen hemen i · ve erg~ç t1thakkuk edecektir 
belki de daha geniş nisbet V ılayetin zıraat işleri çolc 
te çeltik zeriyabna miısaa· mütenevvi ve yorucudur. 
de olunmuştur. Burada Bun• rağmen bu i~ler Ü· 

şunu tebarüz ettirmek ve zerinde çahşan zıraa L Mü· 
çeltik zeriyatı il~ 11laka· dürlüğü teşkilatımızın yo · 
dar oıanlarm kulaklarma rulmak bilmiyen mesaıl-:ri 
duyurmak isterim, kı Cüm durmadan devam ediyor. 

huriyet idaresi halkın sıh- Hepsini t kdir ederim. 
hatanı ön plandı. tutmak Arkadaşlar, 
cızmiııde olduğundan bu St: Cümhuriyet idarc~iniu 
ııeki mıirakab;o: ve teftiş müstabsillerimizin kalkuı-
geçen s•·nt!ye ııisbetle çok ıoasHe ur.kadar yakından 
şiddetlen dirilecek kanunla alakadar olduğunu 1940 
rımız huririnde en küçük da ipek koza m 1bsulünün 
bir harekete bile müsama hiçbir devirde i(Örmedi-
ha edilmiyect ktir. Çeltik gi şekilde kıymetlend ı ril· 
zeriyatı yaprnağa k.trar mesi vt- köylümüzün, ınüs 
verenier, b•kilcaten m .m- tabsJllerin ayağına kadar 
leket içi_n fayuah neticeler iidllerek en uygun fiatJar 
aluıak i~tiyorlarsa ve haki la ve peşin psra ıle alın· 

fidam istandard v~riteler· katen idarenin yardımı ması Hatay müstahsilleri 
nı görmek istiyorlarsa çel· nazar•ııda canlanmıştır. Şüp lr. aşılanacak. 

E- 1000 erik, 1000kay 
sı aşılanacak. 

F- Armut aşılamak 
üzere 3000 adet nyva çe· 
liği anaiç olarak y~tiştiri

lecck. 
C- Dıtğlardnn 20000 

adet yabani zeytin fid.rnı 
getirilecek ve fidJnlıkl.ır· 
dakilerle beraber aşılana· 
cak. 

H- Yenidünya ve e
rik çeki• dekleri ekilecek. 

Saym ark~daşlar: 

Umumi zu~i işlerimiz 
noktaamdarı önümüzdaki 
aylar İçerııınue de domuz 

~mücadele. ağa; haatal\kla 
rile :ııücadele, tarJa Fare 
lerile mücadel ~ kaysı ve 
benzeri aj'açl 1rdu tahri
bat yapan kızııltk bnıtalı 
ğile mücadele işlerine de· 
um olunacaktır. 

Zır•at işl~ri miz haldun 
daki izahatımı bitirmeden 
evvel mühim bir noktaya 

tik zeri yatı bakkmdaki he edilmesin ki m~sta hsi-
mevzuatıt harfiyen intibak lin mahnınm kıymetlenme 
etmelidirltır. Akıi takdir si 'izerindeki alaka llynı hara 
de balkın umumi sıhhatini retle devam edecek köylü 
korumak ve e1tıen mev· ve müstahsllin emeğinin onu 
cut olan bataklıkları geniş güldürt"cek şekilde müka-
letm~mek için alacağımız ka· fatlanmaıı için bütün te.i· 
nuni ve nizami tedbirler birleri almakta hiç tere<l· 
dea katiyen kurtulamaya• düt etmiyeceğiz. 
caklar ve muhakkak za· VE.TER1N~ı< İŞLERİ 
rarls çıkacaklardır. 

Sayrn arkadaşlar, 
1940 kış yağını rlan 

çiftçiınıl·· zamanmda kifi 
derece.it' to1'um atmak 
imkanım verıueJi. Sou 
iyi günler bu noksanın te· 
lafiıi için hararetli çahı
ma!ara yol açtı. Havalar 
iyi giderse bu noksanın 

t .. lafı 1' .. ii lece;ine ve biç 
olmaza geçen sene dere
cesine !çıkacatrn• inanı
mız v-:rdır. Ancak banlar 
buğday, arpa ve yulaf. gi· 
bi zl'!riyata müaaade eh ., 

ae bu nok.sam yuhk zeri-

et~riner işlerimize 

ıelince 

940 yıh bütçesinin i · 
zarı zamanrnda Veteriner 
işleri için kabul edilen tahsi 
sat ialih işleri için300ve hay 
van salgın h~\stahklarile 
mücade}e içiıi de (1000)1~ 
ra ki bu t.ıhsisatla sene· 

nio ille: altı ayı içinde ya 
pılaa ve ikinci altı ı:.yı 
içinde yaptlacak işler aşa 
ğıda arzedilmiştir. 

Y APaLAN iŞLER 
940 yılı haziran ipti· 

duandan birinci kanun a· 
yına kadar geçen altı ay 

içinde . Vili ı etin muhtelif 
87 köyünd~ ihbır ve ta 
rama ile tespit edil~rek ta 
kip ve mücadele11i netice
sinde söndürülen bulaşık 
hastahklardan 31 köyde 
çıkan sığırlara mahsus ya· 
nıkara hastalığmdan 349 
ha.ita mükerrer kurtarıcı 

serom telkihile tedavi 
ve 8488 baş sirayete ma 
ruz sığıra da lcoruycu se· 
rom t!lkih edilerek hasta· 
hk tevkif ve bir yıl mua· 
fiyet temin ede•ı ikt aş\ 
tatbiki jsurerile söndürül· 

müştür. 

3 kövde ç1b n m5an 
ve bütün het.yvetnlara bu· 
laşaıı çok ö dlirücü Antraks 
hastahğ111a kar~ı 41 at, 35 
katır. 54 e~ek, 751 sığır 
2401 keçi, bir seııe ko· 
ruycu vaksen teikihile has 
talık tevkif ve söndürül· 
mü~ ve bu hastahklt bula· 
şık 13 köyün 158 at. 115 
eşt!k, 671 sığır, 159 ke · 
çi ve 34158 koyun ki Ct! 

nıan 38540 baş hayvani\ 
bir sene koruycu vakseıı 
telkih edilmiştir. 

3 köyün koyunları ara 
sır.da çıkan çiçek ba .. tatı

ğmdan 75 koyun kurtara· 
cı serom telkihile tedavi 

ecfiımı~ ve 3973 koyu:ı 
da muafiyet verici seroaı 
lu ç;çt!k vaksenile telkib 
edilNek hastalık söndürul 
müştür. 

Alacaklı: Haci basan homsu 
Borçlu:Abdulk~rim cabbare 

İpo tek olup paraya çev· 
rilmesine karar verilen ve 
t>l li vukuf ınar!fctile tama· 
mına 800 t;j rk evrakı nak· 
Ji)'~si kıymet takdir edilen 
Antakyarıııı üçüncü mınta• 
ktt.sıııda kaiu 639 uumarah 
bir evin tamamı açık art 
lırına ih: 3-3 -941 pazar 
tesi günü saat 9 dan 11 re 
ka lar birinci arttırın.ısı da· 
i ·edt.: yapılacaktır. 

Arttırma mukadder lrıy· 
metin yiizde 75 in bulduğu 
halcie alıcı naınma ihalesi 
yaµ,lacaR"ı aksi takdirdt! son 
arltıranın tcıshhüdü baki 
kalmak şartıle 10 gün geri· 
bırakılarak 13- 3-94lper· 
şeınbe günü ayni saatte 
ikinci arttırması yapılacak 
tır· arthrma peş!n para 
iledir ğayri menkulun del· 
laliye rüsümü Ye tapu 
masrafı alıcıya aittir daha 
fazla malumat almak i!te· 
yenler 14-2- 941 tari
hinden itibaren açık bulun. 
dırılac<tk şartnamemize vt: 

941 -144 sayılı dosyası 
Dl muracaat etmeleri ilırn 
olnur. 

Kayıp mühür 
( S . O. Bl"kir) adrna 

mahkuk zati mührümü kay ' 
bettim. Ziraat bankasın -
dan başka kimseye bor
cum yoktur. 

Alazi köyünden 
Süleyman oğlu Bekir 

Vakıf ilanları 
Yeni cami vakfından 

17 parça dükkan. ev, arsa
nın Mayıs 942 sonuna ka • 
~ttr icuları aç'k artırmay-ı 

37 köyün lıi ılı assa b·
çileri arasında senelerderı 
beri de "am ~ttiği ve telt• 
fata mucip olduğu rnalıal 
!inde yapıhm tah~ikat!n 
tespit edilen uyuz hastalı 
ğı muhtelif mıntıkalarda 
tesis edilen bırnyolardarı 
ikişer defa geçir; ek su· 
retıle iki lll sekiz eşek,oıı 

1 
çıkralmışhr. lhal~si 10- 2 

- -941 gününe raelayan pa· 
zartesi günü saat 15 vakı 

ilci sığır ve (17721) ke
çi tedavi edilmiştir. 

Bundan baş~a vilave· . 
tin merkez ve mülhakatın 
da tek tırnakla hayvAnlara 

mahsus g"yri kabili teda • 
vi ve ayni ·~amanda insanla
ra da buıaşarak akibeti 
ölümle neti.:elenen ruam, 
ve yine tek hrnakh hay • i 
vanlara mahsus durin hu· 
talıkları bakımından 3419 
at, 489 katır ve 1569 eşek 
ve kısmen ruamm teş 

biıini temin eden Mallein 
tatbiki ıuretile muayene 
edilen ve aynca bula · 
~ık hastalıkler bakımından 
173 köyün 60138 çift v~ 
4956 tek tırnaklı hayvanı 
muayenedt'n geçirilıni tir. 

Vilayetimi:t dahiıınd ·· 
kışlatılmak üzere iç "i 
mizin muh~elif :yaylaların· 
d&ın gel n Aydın aşiretinin , 
l48:.l devı:~, 1625 at, 8 ka 
tır, 1078 eşek, 245 sığır, 
73624 koyun ve 1868 k~ 
çi ve 89 manda, 137.) sı · 
ğır, 5b921 koyun ve 
10327 keçisi muayened~ıı 
geçirilmiştir. 

(sonu yarın) 

lar idaresinde icra oluna- , 
caktır. 

Bu gayri mt'!nkullarrn 
müfredath ilanı vakılar idı 
reıi koridoruna ve büyük 
cami kapusuna aaılm•ştir. 
isteklilerin mürcaatları iJaıı 
olunur. . .. , 

1 ·- Kurtulu~ maballıirı• 
de 748 Jira 74 kuruş bedeli 
keşifli Fevz:i çakmak ilk 
okulu tumintı açık arttırnı 

ya çıkarılmıştır. 
2-lhale17-2 -941 pazar 
teıi yünü saat 15 d~ Vakıf .. 
lar idaresinde icra oluna· 
caktır· 
3 -Eltıneye girecek! eriıJ 

56 lira 16 kuruş müvvkket 
teminat veı m~ıi ve 1000,; 
lirahk inşaat yaptıkların•' 
dair vasıka ibraı etnıeleril 
lazımdır 
4 - Bu işt· aid ktışif!evra1'11 
ve şartname her gün va!iıf•" 
lar idaresinde görüle bilir 
istt!klilerin müracaatları.! f 
Gilndüzde 

' Bu ak~arı1 }·ırn iGabinifl 
ynmk gönüller filmini tak" 
~er. ~ 

\leşriyat MüJürü 
Setim ÇELENK 

G.H.l>.matbrnısıANTAKYA 
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