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lllnların her kelim•· 
sinden 5 kurut :alınır- · 

O erat paflndlr ·. 
OOnD geçen ~AYH•P 

D~ill; Şef /n(jllu 
lJfly''k k ı; ~ se Ziraat Ensfitüsü-

rı~ Atık nu Şereflendirdilel 
J 11 i ara 18 A A . 
~ ~ Şer lsrn t 1· · .. · . - hur bu ımtihanlnrda tule-
) k laat 11_: 15 ~nü ~ıu- beye suııllor sormuş ve 

l.1ıl rı Ziraat F ... e yhk· verilen mos lerlt.· yapılan 
'"tıd· ~nstı lıJ s.. il l t J k h 1trti ı . un Şe- 188 a ı teş isi meseleleri 
~ı..t1.rıstituş .~r~ır. Milli ni biiyük bir alaka ilo tı..-
~ı, onuna z· k" ~. \luhı· e ... ıraal ıp Vt! tetkik buyurmıış-

tıı" ~~ır vekn· ısH Erkınen, Jardır. Saaat 13 e kadar 
.ı İle y' .. k usan 1\ti imtihanhırla meşcrul ohn 
ıto ·· ll "Sek z· l\1'Jr Ş " • ~·k su tekt()r.. ıraat ı ı . ~r talebenin duru· 
• ~t'ılaı u larufıu- mu haklnndu rektör ve 
~ Jııen de~:şlardır.lmt i- profesörlerle lınsbihaldPn 

t <ıları M' e~ hakkında sonra sa~t 13-30 du hü-
,.lerin . t ı~ıı Şer pro- tün talebenin caııdun tc-
~nl'h •rntıhan·ı d h" 1 . ''llJŞla d arın a za ur en arnsındn Er sti-

r ır. Heisicüın tüden ayrılmışlardır. 

etik l . a ô.de kazanç 
~~~,.gisi kanunu 
dü Urııetçe hazırla nan layıha 
\t.g~ Parti Qn'punda incelendi 
1'tı farihind ·t·b 

all bin 
1
. en 1 1 ar en yıllık safi kazanç· 

\ ırayı aşanlar fevkalade vergiye 

J ~~~a~ara 
18 

tabi tutulacaklar 
·~ ~tiYet A.A.-

U~i h Halk Partisi miş bulunması lazımdır. 
~ c" eyeti bugün öğ 1-1-940 :tarihinden 
~ ~~:e~ \>e sonra ol: itibaren bir yılda iki de-

\te e iki d f fadan fazla bina ve arsa 
~8i ~;vkalııct e a toplar:- alıp s1!tmış olanlar Jli nlım 
1·1 ~.ın"n ° kazanç 

b,. .. u 1:1 h ve satım teşebbüsleri aıa-""11 p hyı asını 
ttı~ıb..~ artj komisyo- sındaki : fark üzerinden 

ışlir ~•nı nıüzukere vergiye tubi tutulacıklaı-
. l\Orn· dır. 

b tıda A. ısyon maz 

~llarna~~Pada sava Va lim;z Soyer 
başgö t Yurdumuz D 

~ •h,81 d 8 eren r~vka· Ün Kırıkhana gitti 
kaıah olayısile b"· Valimiz Şefik Soyer 
ı~· ... çlar u- d. 
ı 'tıe gen·ın kolayca ün i'ğleden sonru Kırık-
~ b~ldugu ~ imkanlar t:a~a ~iderek Kazunın idc.-
ı. ır f abuı ve öun 11 ışlerı ve durumunu in-

" "''ıi evkaıad ı · 
'&. lııtu1nı e verg!- ce ernış akşam ·şelıı imiLe 
~ların alarının ada- dönmüştür. 
~ 1irtit a uygun oldu- -rE~d-:--~----

~ ilaı1~l\kte idi Hüko. • en diyor ki: ~ 
~~~ııç 'V:~e~ı. fevkala- Almanların yaptıg~ ı 
~t ~•11111 e gısı ka:,urıu . 
~11 saı cmayetler cezasız kat · 'l arı şudıır· it' -9A • 
~1~ten -ıO tarihin- mıyacak 
~1 ~aıade elde edilmiş .. Londra 18A.A.- Hı.-

rtıuddt-rohvaliu de· rıcıye Nazı. ı Eden A vanı 
<>lan •ncc dde ~e- Kamarasında söylodifri bir 

~i k~ ... l~a~nçlurdan nutuktu demiştir ki: • 
~~~~.il Yıllık bın lirayı "-İşgal altındaki oıenı 

'ttt ~ıt1t,n h .. kaurnçlar .lelcetler halkı tanıfmdun 
ı · . arıç tutula- ışlenen cinaye~lerin ceza-

bırı r landırıl~na.sı bizim savaş 
. il 'Ve';a~ı a~u ka- gayelerımızden biridir. 

~İçjıı b t<ıye tabi ol- l.ıgiliz hükumeti bi!-

'~ ~~ kazancın ser h_assa Polonyeıdı.. işlenen 
u~ lS iııi .g""- cınayt!tlerin eczasını vere· 

-y cektir.u 

10 kuruttar -· 

an fa 1 r ~~ırlYID'U:~W@ı~lnl ~@P@ır\Ç:~JOsıır :11 il) 

!Amerikan ucak-
1 

.. Etimesut .. _!_a ,~.~ler Gördüm 7 

larının Türki-
• • • • yeye ıntşıru-

nası1 görüyor? 
Anadolu ajansı bu 
hususta bir tevzih 

neşretti 
Berlin 18 A.A. - Al-

mun hariciye nnzırlığındıı 

yabancı gtız"tecılerin dik
katı Amerikan uçaklaıının 
1 tırkiyeye yaptıkları ,cebri 
iniş hu lisesi ne çekilmiştir. 
Bu hu U.it d .... liliyoıt ki: 
Amerika uçakları şimal 
Suriyeden kalkarak Karn
deniziıı şimal kıyısına .yap 
tıkl:m bir hücumdan dön
mekte idi ve Türkiyenin 
tnm ortasından geçtı kleri
ne güre Amerikalılar Tür
kiyenin t..ırafsızhğıaı bile 
bile ih 8.\ eylemişlerd·r. Bu 
hal, logiliz ve Aınerikal~
laı m miistakbeldc do Tür· 
kiyenin Lırnfı:.ız ığmı ihlal 
{ de~klerini göstermekte· 
dir. 

Anadolu ajansının 
notw 

Yukıırıdaki .telgraf üze 
rine Anudolu ı:ıjanısının sa 
la biye tli makamlardan 
yaptığı tahkikatın neticesi 
şudur: 

.. Vttşingtondaki Türkiye 
Büyük E ç·sint1 AnH:'rıkan 
hukfimett ve buruda hü 
kilrnet miz Amerika bü· 
yük elçisı tarafından vakı 
beyanatta hasıl oluıı kana· 
ata göre, Anıerıkan uçak· 
ları ne g dı~to ne dönüşte 
Türkiye toprakları üzer·n
den geçmeyı tasar'a namı~ 
hu· v \nk..ır ve Arıfı ıe
y ınu~ı rı bır zıruret ne· 
tıc~si i tic.ı mahıyetinde 

Vdki olmuştur. 11eıı .bJŞ 
ka uç1k yoktur. Güz altı 

edı •o rnürettcb..ıhıı ıstic .va 
bında meseienm bu mahi· 
yetini bmkerre d~ha gös
lermıştır. 

Türk-- Alman dostluk 

paktımn yıl dönümü 
Her.in 19 A.A.-Türk -

Almaıı dostluk plktının 
imzasının bıriııci yıldönii 
mü müııasebetile .Alman 
rcsn i mahfılleri, ber ş ye· 
rağmen lar<ıfı:;ızhğıuı idu 
ıne eden Türkiye ite Al
manya arnsınduki d·)stlu· 

Yazan: Selim ÇELENK 

Yuvarlak kürrede dü-
zenin bnstmıbaşa bozuldu
~u, sınırların ortadan kulk 
tı~ı. snyısı düzineyi aşan 
mHIPtlorin istiklfil ve bürri 
yeti yok edildiği., nsırlarm 
mahsulü olan mamurele
r in bir anda huzin birer ha· 
rabeye döndüğü bir devir 
do yaşıyoruz. l rısanlığın 
korkunç bir kan ve ateş 
kasırgasına tutulmuş müt 
hiş bir akfüete doğru yu
varlandığı Vt) su yerine in
san kanınııı aktığı bir sı

rada nizamı bozulmuş ve 
altüst oln•uş dünyanın en 
ruh ıt köşesi olan Türki
·ye, biıtün bu badirele
rin ort::ısındu ve barışın eş 
siz nimeti içinde yaşamak 
tadır. Hiç harbe girmiye-
cekmiş gibi çalışıyor. 

Fakat hemen savaşa 
girecekmiş gibi hazırlana

rak dimdik ayakta duru
yoruz. 

Ölüm teri döken millet 
ler, birbirini yok etmek 
için tüyler ürperten çarele 
re· başvururken sakin ve 
mesut Türkiyenin baş ŞPh 
rı olan Aııkuad11 ba-
rış z:ımanlarımn norm ll htı 
ViJSI içindd Türk Hwa Kuru 
muııun sekizinci Kurultayı 
toplandı. _Başvekilinıizin 
çok kıymetli direktifJerlo 
dolu nutkunu dinledi, lrn
nuştu, Çdlıştı ve önemli 
kararlar al lıktan sonra 
dağıldı. 

Kurultayda ... Kuru:nun 
iki yıllık faaliyet raporu
nu okuyan G!ıDlblŞkun 
Şükrü Koçak son iki yıl 

içın bJŞarılan işler hakkm -
d l bizJ cidden çok ·dik 

ğun çok eski ve sağluın 
tomellerc daynııdığını önem 
le lıelirtmekt"! ve iki millo 
tin uzuıl yıllara dayarfan 
an:ınevi dostluğunun bir 
itimad sembolü olduğunu 
söjlemekte·iir. · 

Dünkü Alman g..ızetele
ri UJŞ yazılarını bu mov· 
zua tahsis eylemişlerdir. 
Gazctoleria miltaleu hüJa· 
sası şudur.: 

"Türk-Alman dostlu 
ğu öyle sağlam bir temele 
dayanıyor ki, bunu yıkrr ak 
için yapılan hütüıı nıanev
r.ılar h.!p bJi.:i Çl~mıştır." 

katB değer ŞPyler _öğretti. 
llu iıahalhm anlıyoruz ki, 
Türk havalarıam hakimi· 
yetini snğlamak için Mil~ 

Ji ı\liidafoayu ve hava kuv 
vetlerimize sağlam· bir d~ 
tek olıuı Kurum, büyUk ve 
asil Türk milletinin hu
dutsuz cömertliğine daya· 
n:ırak ordularımıza binler 
ce havacı gen~ yetiştir

mekle kalmamış, bu arada~ 
sayısı yüzleri çok aşan her 
tipte uçak satın alarak or
duya vermiş, yurdun muh 
telif köşelerinde gençleri~ 
mizi havacılığa teşvik için 
paraşüt kuleleri kurmuştur 

Fakat Kurumun an ô
nemli ve e ı son başıırısı 
bu.yıl Etimesutta kurula
rük çalışmıya başlıyan uçak 
fabrikasıdır 

Geuiş teşkilatlı, teknik 
·ve _f enuin en son kaidele
rine uygun bir şekilde ku
rulmuş olan bu fabrika bu 
gün artık seri halinde ve 
her tipten uçak yapmağa 
başlamış bulunuyor. 

lşte bım, her Tilrkün 
göğNünü iftihar ve gurur
la kabartan bu :çok kıy· 
metli eseri dilimin yettiği 
kadar sayın okuycularıma ~ 
anıatmağa çalıısacağım. 

SON DAKıKA 

Çörçil 
Ansızın Ameri 

1 

kaya gitti 

Kendisine bir Kur
tnay heyeti ref ~kat 

ediyor 
Vaşin~ton 19 A.A.-

lngiliz Başvekili Çörçilin 

1 

bugün Amerikuya gittiği 
Vaşington ve Londrada i
Hln edilmiştir. KenditJine 

I bir Kurmay heyeti refa
kat etmektedir. 

Loııdra 19 A.A.-
lJaşvekil Çör~ilin nusr 

zm Amerikayu gittiği hak 
kınd:.ıki haberler bu sabah 

1 

saat ikide basılan ıtazeto
lt!rill birinci sayfasınd" 
yer almı~tır ~ 

..... 
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"Subaşı,, T eşkilah vücude ge .. 
tirilmesi hakkında kararname 

1obruk 
Almanlar fa
fından sarıldı 
İngılizler bu kale
nin ciddi bir tehlike 
ye düştüğür.ü bildi 

1 
1.- Her muhtarlık merke 

zind ~1illi Korunma ka
ramumm mu..ıd rle l 6 ıncı 
maddesinin 2 incı ve 4 ün
cü fıkraları hükümlerine 
dayanılarak, istihsal ) olile 
elde edilen ve ayrıca Hü · 
~ Ometçe leibil edilecek o· 
lan maddelerin ve istih
sal sahalarının doğru mev 
cuthmııın talimata uygun 
olarak tahmin va tesbiti 
vazifosile mükellef olmak 
Uzdre Subaşı ve muhtarlı 
ğın hudutları iç ritiinde bu 
lumm köy parçaeı, çiftçlik 
ve mahallerinde subaşı 
yardımcısı teşkilatı kur
mağa Tıcarct Vekfileli me 

ıundur. ı 
Nüfusu 1500 den fazla 

olan muhtarlıkta her 1500 
e kadar fazla nüfus için 
bir subaşı yardımcısı ta· 
yin olunur. 

ViJftyet ve kaza merkez 

da, kayrnakamlarm tekli· 
file valiler tarafından de
ğiştirebilirler. 

4- - Subaşı!arma ayda 
5 ila 10 lira v~ yardımcı 
larına da 3 ila 6 Jira mak 
tu ilcret verilir. Bu mak
satla Tıcaret Veklllet\ em 
rine 200,000 lira tnhsis 
olunmuştur. 

Paslıkaya .kö

riyorlar 
Kahire l 9A.A.- Al

man ve İtalyan kuvvetlt,ri 
şimdi ~imdi Tobruğu ıar 
mış ve kalenin dış müda
faasına yaklaşmış bulunu 
yorlar. Tobru~u tohdid ı;.e-

yünde bir 
na yet 

Cİ • den tehlike dahi :Ziyade 
, ciddileşmiştir. Alman ham 

lesi pek büyük mevcuthır 
1 ıa:yapılrnaktadır. 

Bir kişi kurşunla ağır Almanlara göre 
surette yaralandı 1 Berlin 19A.A.- Al-
Paslıkayu köyünde aile man tebliği, Sivastopolda-

geçimı:;izliği yüzünden bir- ki çemberin 'gittikçe da· 
cinayet olmuş ve 1.ıir kişi 1 .ıaldığını ve en kuvvetli 
ağzından ağır surelt13 ;ya- 1 kale olan makeim Gorki 
ralanmıştır · istibkilL':!ların göğüsgöüyil-

Paslıkaya köyilnden se çarpışmalardan NOnra 
Arif oğlu Adil ve Ham- ' ele g~irıldiğini bildirmek-
za oğlu Camal ilb Adilin tedir. Alman kuvvetleri 
amcası oğlu ve eniştesi şimdi limanın üç kilomel-.. 
muhtar Şevkinin kardeşi 1 re kadar yakınına varmış 
Tahire hücum etmiş ve ara ~ lardır. 
larrnda çıkan bir boğuş• 1 Şimal Afrikada eekisio 
da Tahır ağzından kurşun 1 ci lngiliz ordusu ikiye bö 
la ağır surette yaralanmı~ 1 lünmüş bir k ıemı Tobru
tır. Cinayetiu Adil veya Ca ~ ğa çekilmiştir. Hardiaaya 
malin kurşuaile mi olduğu t Jvğru kaçan diğer kısım 
henüz belli değildir. Hadi- . kovalanmaktadır. Tobruğu 
saye Müddeiumumilik ve saran Alman kıtaları kale 
Jandarma el koymuş, ya- nin dış mevzileriod~n <lir 
ralı şehrimize: getirilerek kısmını ele geçirmişlerdir 

hastahaneye yatırılmıştır. Cezayirde idamlar 
t Firar eden Adil ile Ce- Cezayir 18A.A.- Ko-
l mal ı:ıiddetle aranmak ta· 

lerinde oturan mutasarnf
lara ait olup o merk.:zin 
idari hudutları içiııJa bulu 
nau ve muhtarlıklara bağ
lı oJmwyan istihsal sahala- 1 

ruıı tahmin ve tesbit işi 
Ziraat Vekaleti ve bu teş
kilatın 1bulunmadığı yer- • 
lerde Ticaret Vekaleti teş· ı 

kilatı memurları tarafından 

yapılır. Bu gibi yerlerde \ 
tahmin ve tesbit işinin vü 
atine göre her 1500.müs· 
tahsıl nüfus için bir suba· 
ıı veya yardımcısı bu me 
murların refukatine aşağı 
daki esaı:dar dahilmde ta
Jİn olunurlar. 

2- Subaşı ve yardımcı 
ları, her köyün ameli ola 
ray yetişmiş.en iyi çiftçi 
lttrı arasından, kazaıarda 
ziraat memurlarının inha
sı ile ku.u kaymakamları 
ve vıhlyet m~rkeı.lerinde 
zıraat müdürlerinin inhası 
Umrioe valiler tarafındJn 
tayin olunurlar. Ziraat Mü 
dürü ve memurunun bu
lunu dığı vilılyı~t ~i kaza 
1 ru .. tayın ı,. i reseu kay 
maı.rn nı •• r 'vo Vaıııer tara 
fından y~pılu·. V uliler ka· 
zaların tayin. ettıkle ri SL.

btı~ılarını ~e yardımcıları· 
nı tebllıle ve bunla rıı.ı yeri 
ne yemlerini resen tayine 
sel ahı ycttar dır Jar· 

SulJ.ışı ~ardıcncıları, su
başılc.ınııu ve sul>aşılan da 
aut oldutı.lau kazanın Zira 
al lt !ikiifüına v~ huluumıı 
wğı yerlerde Ticaret Vekil 

leli tc şkilatıııa, o da yok 
sa doğruca nıabnllin en 
büyük mülkiye m~muruna 
bağlı bulunurlur. 

3- Suba11ı yaröımcıları 
subaşıların teklifleriJe kay 
pıakamlar ve subatılan 

ı ._ mü1ıiet beyannameleri da 

1

. Beden terbiyesi ğıtmak ve prop11ganda 
yapmaktan eu<;lu 7 Ko· 

Yeni bütçesi onay- münie(ölüm cezaıJana çarpıl 
landı mış, altı kışi de ağır hap

Beden Terbiyesi bölie 
miz 942 bütçesi merk&z 
den onaylanarak gönderil
miştir. Bu :yılki bütçenin 
e&asları şudur: 

Gelir kısmı: Husust 
muhasebeden 7084 Hdedi 
yelerden 7498 lira 84 ku
ı·uş, Geçen yıldıiıı devren 
1843 lira 23 kuruş, eski 
yıllardan alacak 12553 li-
34 kuruş ve çeş" tli gelir 
1550 lıra ki ceman 30449 
lira 33 kuruştur. 

Mıısraf kısmı: s;>0r te
sislerine 2176rJ li ra • 61 
kuruş, açıl' yüzme lı.ı\7UZU 
011 3'.J H, spJr fu.ılıyode
riııe 400, ınalztmı eye 612 
ğrotmen, Katip ve odal'I 
ücretlerine 143J Klüp ve 
gruplara yardım 551, ls-

;kenderun bölge teşkilatına 
8JO, çcşiUi ruusrafl:ıra 755 
Jirad1r. 

Bölge Asbaşkanlığı için 
tahsisat kaldarılmıt ve As
başkanlığın fahri olması 
kalıul edildiştir. 

se .mahkum edılmiştir. 

avustralya tehlikede 
Melburn 18A.A.- A

vustralya Başvekili Kör
ting söyledıği bir nutukta 
A vustralyahları m üdafwı 
idtikrazına teşvik etmiş ve 
demiştır ki: 

·•-Avustralyayı kay
betınemi~ ihtimuli vardır. 
H.uslar yurtlarını müdafaa 
için h~r türlü fedakarlık 
tan c;ekinmewektedirler. 
AvustraJyan111 Japonlar 
eline ge~mesi bir felaket 
olur. Huna meydıın vermi 
yeceğiz.,, 

Radyo aboneleri 
942 radyo aioone be· 

dellerinin bu MY sonuna 
kadar ödeumtısi Ulzımdır. 
Abone Ucreti gw;eıı yıi 

olduğu Kibi bu yıl du 1 O 
liradır ve arttırılmamıştır. 

Haziran nihaytttioden son
raya kalan abon6lerden 
yi\zde 2ıJ ceza ile tahsil 

1 edil~cektir. 

G ·· ··tehas# Yapağı safin 

alınacak 
Antakya ,Fiat Mürakabo 

Komisyonu Reisliğinden: 

ozmu ~ 
\ Doktor Mazh_a~ .-pır 
J Kışla caJdesıPJa!ıİ f 
• kal oteli karşısı~ Mı il" 

" 91P""' ~d 

1-Yünlü mt!Dsucat sa· 
nayiinin muhtaç olJuğu ya 
pağıların selametle ınüba
yaaNı ve bu arada piyaihya 
yapilacak zararlı müduha 
lelerin ve ınübayaa ceda · 
hü:Ierinin 5nleıımesi için 
yapağıların mnha ilimle ve 
tek elden, teşkil edilecek 
ekipler vusıtasile resmi fi
atlar üzerinden mübayua 
edilecektir. 

2- F11brika ipliği kullan 
mayan yani elde bükül
müş ipHklerle çalışan yün 
lü el ~ezgahları için ancak 
kendi ihtiyaçlari nisbetiı;ı · 
de yapağı mübayaası ser
best bırakılmıştır. 

3- Keçeci, abacı,rapçıcı 
gibi sanat erbabile elde bü 
külmilş iplik kulhman ki
limci ve ems:.li sıınat er
babının yapağı ihtiyacı pi 
yasadau s9rbest<_:l:3 tedarik 
oluaabilir. Kendi ihtiyaçla 
rı için serbest mübayaada 
bulunabilecek olan küçük 
sanat erbabı ihtiyaçla
rından fazla yapağı müba
yaa etmiyeı~c:klerdir. 

4- ViUlyetimiz, lçel ve 
Seyhan Vıliiyetlerinin da
hil bulunduğu Aydınlı mın 
takasına ithal edilmiş ve 
bu mıntakaya da 3 ekip 
tahsis edilmiştir. Ekipler 
mahallin vapağı tüccarları 
nın yardımıaiian ve işbirli 

ğinden istifade edecuk !er
dir. 

Her mlntaka dahilinde 
Çlllışa: n yapağı tüccarları

nın yapacağı mübayaalar, 
mah11lıi küçük santttlar 
erbabı ihtiyacına tahsis e
dilrne.iiği takdirJe, om ıu 
lkka dahilinde çalışan eki 

· pe resmi fialtan devrede· 
1 ceklerdir. 

Kayfıyet alukalıların ma 
lftmu olmak üzere ihln o
lunur. 

Benzin ve iplik 
fiatlan 

Antakya f ıat Müraka· 
1 be Komisyonu lleisliğiıı 

den: 
Ağ ipliği, keten men· 

sucüt, pamuk yal{ı, guz, nıa 
zot ve benzin fiutlurı aşa

ğıdaki şekilde tesbit edil · 
miştir. Aksine .. hareket 
edenle'r hakkında kanuni 
takibat yapılacağı iliiıı olu , 
nur. 

1- Ağ iplikieri top
tancı karı l'arekendeci kilrı 

% 7 % 15 
2-Ket.:n mensucat pera. 

%10 % 20 
Rafine pamuk yağı Antak 
yada perakende azami ki-

ni muayendıaoe b,şl•'P" 
talarını kıibule 
tır . 
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