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Çörçil;n Ame
rika seyahati 
Almanyada yeni bır 
zaaf delili sayılıyor 
Bertin 19A.A. - Alman 

siyasi mahfilluri, Çörçiliıı 
un~ 1zm A.meri uyn yaptığı 
seyahati Jngilteıeniu znfı .ıa 
Yeni bir delil olarak gör-

Milli Şef 
Dün de Ziraat E:-.s
titüsünde meşgul 

oldular 
Ankara 19 A. A. 
Milli Şt:f lnönü bugün 

de yüksek Ziraat Enstitü · 
sli imtihanlarında bulun· 
muşlardır. Ziraat vekili, 
dırektör ve profesörler ta
rufındaa karşılanan Milli 
şef geç vaketa kudar im
tihanlarla alakadar oimuş 
ve talebelere sualJer sora
rak durumlarile ilgilenmiş, 
saat 13 d~ c~ndan teza
hürler arasında Eenstitu
Jen ayrılmışlardır. 

Türk Dil Kurul-
tayı 

Milli Şefimizin baş
kanlığında toplanacak 

Ankara : Tilrk Dil Ku
rumu Genel başkan Milli 
Şef Cümhurreisi lsmet in· 
önünün başkanlığında dör
düncü Kurultayı 10 Ağus· 
tos 942 de Ankarada top 
lancaktır.Kurultaym 4 üncü 
toplantısında ~konuşulacak 
maddeler arasında Kurum 
Genel Sekreterinin 6 yıl 
lık çalışma raporu, Bilim
sel komisyonların r·aporla
rı, yönetim komisyoııları~ 
raporları. genel merkez 
kurumu seçimi vardır. 

Dünkü sıcak 
Gölede 35 derece

yi buldu 

Haftalardanberi serin 
gitmekte olan havtı dün 
yeni bir sıcak dal!!asile 
birdt: ııbire ısınmıştır. Sa 
bahleyiıı başlayan bunaltı 
cı sıcak öğleye doğru dur 
madun artmış ve gölgede 
35 dereceıe yükselmiştir. 

Meteorolojı istasyonun-r 
dan aldığımız mu fimata 
göre, dün meysim in en sı
cak günü idi. Hütubet nor
maldıı. Sıcak dalgası de· 
vurn etmiyecektir. 

mektedir. Bu seyahat fev
kalfide sıkın tının endişeli 
bir if adc::sidir ve son 8S

Rcri mağlfibiyctlerlerle Hus 
laı ın felfikı!lli muvaffoki
yetsizlikluri bu seyulıale Si'! 

bep olmuştur. Veziyet de
nizde boğulmak üz~re olan 
iki adamın birbir' ne sımsı 
kı sarılmasına benzenıel.te 
dir. 
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ııEfimesut,, ta Neler Gördüm ? 
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Yazan: Selim ÇELENK 

7 haziran pızar Sdb::ı
hı saat tam sekizde Türk 
Havn Kurumu önünde ha 
zırlauan otobüslerde yer 
almış bulunuyoruz Bugüıı 
Etimesutta Kurum tarafın 
dan haztrlanan hava gös
t~rilerine davetli olan 63 
Vilayetin 126 delegesi ile 
seçkiu b'r dııvetli ki\tlf1-
sini Hava meydanına gö
türecek olan ve Kurumun 
hususi markasını taşıyan 
tek tip şık, rahat v~ temiz 
arabalar dizi lıalinde yol 
almağa başladıfür. 

Düz ve çok mükem· 
mel <1sfolt bir şosasın iize 
rinde adeta uçarak gidiyo 
ruz. J (epimizin içinde tatlı 
bir heyee&n var. Türk ha
vacılığının kaynağı Kültür 
ve hareket merkezi olan 
Etimesutta neler göreceği
mizi merak ediyoruz. 

20 dakika ~üren rahat 
bir yolculuktan sonra mo 
dern bir endi\slri yuvası 

haline gelen Etimesultu 
bizden daln önce hususi 
trenler, bu Çok öııenıli ba
va göstriJerini görmek içiı ı 

koşan linsan kalabalığım 
sabahın erken saatlarlll· 
dan itibaren buraya taşı
mış ve meyd uı adeta bir 
bayram yarine dönmüştü. 
TüreıılerJe yer lmlamıyan 
insan kütleleri tıtoınobil 

ve otobüslt>ı le bir sel . ha
linde haUl akın ediyor. 
Uçuş alanında di:ıiltm her 
tipten yüılerce uı;ak hava 
lnnmak için STa Vd ko
muta bekliyoriar. 

gen· ş bir salondur .Salonun 
dört çevresine yerleştiril
mış masalerla sehpaların 
önündo yüzlerce harita, 
kroki, resim v~ plan 
göze çarpıyor. H.:;r masa-

nın ve her sehpanın önünde 
g1nç bir l'tirk hava mü
hendisi ve teknisiyeni işile 
meşguldur. Burada etüd 
dairesinin şefi Türk Hav11 
mülıeııdislerind6n Nuri Er· 
doğan bize çalışmalar 
hakkında izahat veriyor. 
ve biz bu izahatı can ku
lağil~ dinliyoruz. Tam 20 
genç Türk ınühendisinin 
çalıştığı etild bürosu fabri
kanın tekııik temelidir. 
Fabrikada yapılacak 11çak
larıı1 planları, taksimatı ve 
resimleri burada hazırlan• 
maktadır. Dünyanın dört 
bucdğtnda her gün tipi ve 
cinsi değiŞ:!ll uçakların 

pHlnları burada incelenir, 
en.son tekemmüller günü gU 
n:.ine gözden geçirilir ve 
yapılacak uçakların son 
plilnları hazırlanarak fabri
kaya verilir. Uairenin mil· 
kemmel ve muntazam bir 
de kütüphanesi var.°Burada 
havacılığa ait her dilden 
800· cild eser tekuisiyen
lerin emrindedir. 

Genç mülıendisin verdiği 
~iz ıhatlan anlıyoruz ki, 

et!..id dairesi son defa ha· 
zıı-ludığı lngiliz Majeste 
sisLminde yeni hir uca· 
ğın ~n son savaşlardan uh 
nan rlenenıelere dayanarak 

Otobüslerden iner inmez 
genç bir mühendis kendi 
ııi bize takdim etti. Fahri 
kuları ve atelyeleri geıdir 
mek ve izahat Vtırmek 

için bize mihm.ıııduı hk 
yapacak. 

UnümüzA düşen mih· 
mandar, biz.ı ilk önce fab 
rikanm b:.irolarını gezdir
di. 2J odadan P.'!üteşekkil 
olun bu bürolttrdı.ı i <işeı· 
masa ve her masada iki 
üç Türk genci ça!ışıyor. 
Her taraf titiz bir temiz
lik içind~ pırıl pırıl. 

· yeni değişikliklerle bir plan 
hazıı lamış ve fabrikaya 
vermiştir. Ve bi1. biraz 
sonra ilk Türk uçak fahri 

1 kasında, Tiirk miiheodisi, 
Türk işçisi, Türk ust 1sı 
tarafından Tiirk mulzeme
sile yapılan ilk Türk uı.;a· 
ğıııın uç:uşuııu göreceğiz. 

Buradaıı. Etüd dairesi
ne giriyoruz. Etild dairesi 

Yine bu Türk mühendi • 
sinin verdiği izahattan öğ
reniyoruz ki bir uçuğın pht 
nını hazırlunıuk için en uz 
7 bin saat lazımdır. Evet 
sayın okuyucularım, h 1y
rel etmeyiniz. Bir uçağın 

pilim ancak 7 bin saatlik 
bir çalışma ile meyd&& na 
geliyormuş. 



Sayfa...-2-r,.. 

"Subaşı,, T eşkilah vücude ge
tirilmesi hakkında kararname 

2 
mnk~alhı ki>y korucuları 
ile çiftçi mallarının korun 

5- Subaşıların ve yar
dmıcılarınııı vazife ve sfi
Jiihiyetlt>rir.i ve bu teşkilfi 
tın tanzim ve i<laresini tt'S 

bit ve tanzim eden talimat 

, mıısımı memur koruyucu
lardan istifade etmek' ve 

name Ziraat, Ticaret ve 
Dahiliye Vekaletleri ile 
1statistik Umum Mü ürlü
ğü turttfından müştereken 

lüzum görecekleri mıntnka 

)arda kurulur. 
6- işbu karar neşri ta

rihinden itibaren meridir. 
Madde 6 - Subaşı yar~ 

dımcıları suboşılurımn ve 
subuşıları da Ziraat mual· 
!imlerinin veya inhayı ya 
pan makamın tekliflerile 
kaymakamlar tarafından 
değişti ·ilebilir. 

Valiler lüzum gördükte-
1 

ri anda subaşılarını ve yar 
dımcılanni resen tebdile 
ve bu ıların yerıme 'yenile 
rini tayine sAHlhiyeltardır· 
lar. 

D- Subaşı yardımrıları 
nın ücretleri: 

Madde 7- Subaşılara 
ayda 5 10 ve yardımcıla 

ayrıca köy harmıııı yel'ine 
hurmanın :sonuna kadar 
subaşının emrinde olmak 
üzere bir harman koruyu 
cusu tayin elrııP.k. 

d) Oraktan evvel köy ih 
tiyar heyeti ve köy rlağıt 
ma birliği heyeti birleşe
rek her köyden tahdit esa
sına göre ekmeklik, ye· 
meklik, tohumluk ve yem 
lik ihtiyaçlarını her müs
tahsil Vd g~yri müstahsil 
çiftçi orağı için ayrı ayrı 
olmak üzere tesbil eden 
bir köJ ihtiyaç ve dağıt
ma defleri hazırlarl&r. Bu 
hazırlamada köy subaş1sı 
bulunur ve Jefterin altını 

tasdikıı iştirak ede:. 

(Bu ihtiyacın tesbiti için 
köy dağıtma birliklerinde 
mevcut dağıtma kütüğün
de yazılı nüfus kayıiları 
esastır.) 

nua da 3 6 liru maktu üc- e) Oraktan evvel yapı-

ret verilir. lan ilk tahminden itibaren 
Tahmin v~ teshil işinin \ harmıma nakledilecek sap 

vüsatine ve ehemmiyetiııe 1 )arda bulunan bütün hubu 
göre bu ücret miktarları- 1 

bat köy ihtiyar heyetile 
nın tesbiti valil~rin takdi· 1 birlikte elkonma tatbikatı 
ıine bağlıdır. nı yürütmek. 

E- Subaşı ve yardımcı 
!arının t~mas ve muhabe· 
re mercii: 

Madde 8- Subaşı yar
dımc!ları subaşılari le ve 
subaşıları da ait oldukla· 
rı kazan·m Ziraat teşkiHiti 
le ve bulunmayon yerler 
de Jaşe teşkildtile od t yok 
sa doğruca Kaymakamla 
muhabere ve temas eder-
ler. 

F- Subaşı ve yardım· 
cılarının vazifeleri: 

Madde 9- Subaşı ve yar 
dımcıları, faaliyet mıotal<a 
ları dahilinde aşağıda yazı 
lı vazifeleri ifa ederler. 

a) Ekim zamanında her 
müstahsil çiftçi ocağıodaıı 
(çiftçi ailesinden) her biri 

· niıı lı:ış\ık ve yazlık kaç 
dekar ve ne cins ekim 
yaptıklarını tesbit etmek, 

b) Orağa girmeden tın
~uk znmanında mahsulün 
(Olgun devresinde yeni ba 
şakda tanelerin sertleştiği 
zamun) miktarım tarlada 
tahmin etmek. (ilk tah
min), 

c) - Tarladan başak l•)p 

f) llk harman başlar 
· başlamaz i:k tahmine gö

re bir tarr.ıftan elkonma 
ve sevk işini ve diğdr ta 
raftan aşağıda zikredilen 
harmt.n tesbit işini köy 
muhtarı veya muhtariarı 
temsilen ihtiyar heyetin
den hir azn ile birlikte tan 
zim etmek, ilk tahmine 
göre elkonması İC!beden 

miktarlara mahsuben her 
defa alım merkez'erine sevk 
edilen miktara karşılık o
larak subaşı ve muhtarı 
temsilen harekt t eden ihıi 
yar heyeti azusının müşt..; 

- rek imzularile mal sahibi-
ne bir pusula verilir ve 
bu pusulayı iyice saklama 
sı te31iğ edilir. 

ilk tahmine göre elkon 
nıası j.~abedec miktarlar, 
bir pusula ile ve subaşı 
ve muhtarın müştı:rı!k im 
zalaıi\e mal sahibine t~b
liğ olunur. 

layarak veya demet ve sap 
halinde köye veya herhan 
gi bir yere mahsul kaçırıl 
mJsına mani olacak ted
b\rleri köy ihtiyar Heyeti 
le birlikte olmak Vt> bu 

g) Elkonma kararname 
sir.in 3 üncü mııddesinin 
son fıkrasında yazıla me 
murların vürudunda bunla 
rm tertibatı dahilinde el 
konma ve dağıtma işinde 

muhtar veya muhtarı tem 
silen ihtiyar beyetinden 
bir aza ile birlikte çalış

mak 

YENlt;ON 

• 
Tarlada çalışan İşçilere Safllıke~~ 

·1er aO 
Affan y enı r-' il • 

Çiftçini istihsalinden ve yeter miktarda 
ekmek verilmesi kararlaştı 

sindeki 1038 pa ~•at• ~·· •• p....- h • .. cu ,. 
ruh ve uçun '(il - ' 
da bulumuı e'1' ~ \t Zınıat Vekaleti turla- • ~~alışmak flzere mihıhnsıran 

larda çalış 111 işc,:ilere bir · d~ğer vilayellşruen gelecek tır. "~"..illı' 
miktar da ekmek verilme ameleye işgördiikl{lri arn- isteklilerin . .,, OS'F 

'ıbratııı .. 
veznedal'I si ve bu ekmeklerin ne- zi sahilıiniu ıstilrnaliııdeıı 

suretle verilece~i hakkın- ağır işçi ekmeklik islihka m üracua tla rı ~tuftO 
j\lıd8ğ da ViUlyerlere önemli bir kı verilecek ve bu vazi-

~erV'et et tamim yolamı~tır.l3u tamim yet amelenin işi bit;p ali!J 
aynen şudur: ka~ını kestiği güııe kadar 

devam edecektir. 

s~t1 fr 
Kay•P ııiıı' ~ 

1-0rak ve harman işi 

nin başladığı bazı vilayet 
lerde çiftlik ve arazi sahip
lerinin hariç vilayetlerden 
celbetlikleri çift<;i ve ame 

le;ye kendi mıntakalarından 

b- lş bulnııyan veya 
ışı sona erip de yeniden iş 
arıyan amelelere de iş bu 
luncıya kadar mahal!\ fı
rınlardan normal ekmek 

Hatay iş ~01~1' ıı l 
· · 125 1ıra b l kctırı ın ıı;ı)' 

senedini dığıO• ıtJO 
lliikmii olIJJ8 

derim. • ı\dil11 

2kmek gı.ıtirmedikleri için istihkakı. verilecektir. 
1\lehnıe. .. t d; 

.. f LJS cıJ 
Kayıp nu ekmeklik verilmediği • alı· 

r an mal Om atlan anlaşılmış 
tır Orak ve harman işini 
geciktirecek bu hareket 
derhal şu şekilde düzelti
leceklirf 

a- Ziraat işlerinde 

Almanlaı a göre 
Sivastopol düşmek 

uzere 
Berlin 19 A. A.-- Al

aıan tebliği: Piyadelerimiz 
Sivestopoldaki tahkimli 
bölgenin şimalinde düşma 
nnı son müdafaa hattını da 
yarmış ve şehre bıkan 

~evernaya koyuna varmış· 
tır. Sivııs~opolun bütün şi
mal kısmı elimize geçmiş 
bulunuyor. Kıyıdaki tek 
düşman .. üssilnün de her da 
kika işgah bekleumekteJir 
Cenup kesimindeki kuv· 
vetler düş nam mevzileriıı
den atmıştır. 10 günde 
7 biu esir 20 tank; 68,.top, 
46 bin mayın ele geçiril
miştir. Şimal Afrikada 
Tobruk kalesi kuşatılmış
tır. 

Şimal Afrikada 
lngilizlere göre du 

rum çok er.dişeli değil 
Londra 19 A.A.- ~:

mal Afrikadttki durum bık 
kında L ondra mahfilleri
ne gelen haberlere ve bu ' 
mahfillerin kanaatınrt göre ı' 
lngilizlerin yeni bir ~kil
me hareketini :beklemekle, 
beraber durumun çok en 
diş~ verici mahiyette ol
madığı belirtilmt'ktedir. 
İngiliz ordusunun mihver 
tcızyıkı karşısında Sollum 
hattına Jcadar çekilmesi 
muhtr~eldir. 

l Sırbistanda "tedhişçiler. 
Belgrat 19A.A.- Ga· 

1 zeteleri n yazdığına gör~;ba 
tı Sırbistandıı tedhişçiler-

' den zarar gören bölgeler 
de durum şimdi normal· 
dır. Temizleme itlerinde 
halk hükQm13t kuvvetleri
ve yardım etmiıtir. 

c- Vilayet dahilinde 
tedarik edilmiş uneleye 
de iş gördükleri müddet
çe işgördükleri malsahibi
nin istihsalleriııden ukınek 
lik V{'rilıneğe devam olu 
nacaktır. 

Amerikada 

ıarı ııit 
6şi(l)e h,tt 

Ua na ve Jı8Yır 
niifus cüsdanııll -ılsı> ., oııı-v 
Yenisi aıaca_gı 0ııtor· 
sinin IıükIIl il Y1.ye ~I 

cenııı ı il B 
[1)ar3 df 

lesinde 12. nuııli ~e 
Naci cerıı h 

··t~ a Göz nıu" 
Deniz inşahna 8 mıı "" ıhar " 

ld 
Doktor ı- .a ·11de 

yar tahsis 't ayrı ı l' ışla caJdes da~' 
Vaşington 19 A.A. - kal :-.oteli kr-rşıs1;~11de 

Yeui deniz inşaatı ıçın " \lllııe ıa ni muayene b:JŞ 
hükumetı·e istenen 8 mil· b ıe ,.. talurıaı ktt u 
yar dolarlık yeni talı- J 

sisat mümessiler meclisin- hr. GündQ~08 
de ittifakla' k:ıbul edilmiştir. a~ 

Bu para ile 500 bin Donkat,_,,ı;iı 
d Jl) (J'"_". 

tonluk ut;ak gemisi.50.) bin Vo Aslan n a . dili"' ----:'.'""'."" ~ııı tonluk kruvazör ve 9 bin 'eşrıytJt . 1' , 
tonluk ta diğer küçük savaş ' Selinı <;eıe~ı !t"t 
gemilt-ıri inşa edilecektir. C.H.P. !\1alh9ıı 

Tescil ilan 
T. d da ·ııı 

antayka ıcaret11ve Sar.ayi o a~ı~ i ticııtel'r~P 
Udamızın fevkalade sınıfında ve sıcıll hıollıı. ~.;il ı 

numarasınan mukayyet vo müseccel b~ şııır, 
kiye Cümhuriyeli Zırııat Bankası AntakY; ıııJ(IJ 
rafından 2279 ve bunu taJil eden 339 ,11ıe111~ 
kamıl'lılr m ıcibiııce tanzim edılea beY31111 rihilld 
nen aşağıya <;ıkarıldığı ve 15-6 -942 tıı 
cil edildiği ililn olunur. 8 

Hatay Vi1ayeti yüksek maka uı~ll,ib'1 
2279 ve 2399 numaralı kanunlar ·ıdi' 

ce tanzim edilmiş beyannanıe1~1
1 

f."
1
' 

1-AUI VE UNVANI: 'I' C. Zıraot Bunk
5 

11'1 
Şub~si •.. ~t• 

2-TICAHİ 1 KAME l'GAlll: Aulukya C:tul i 
Er !er caddes 

3-Talıiiyeti: Tiirk li,1de fJl 
4-ALINACAK FAiZ: o) Açık kredi şek dt1t ~ 

leler % 12 Y~ kıl ı.tiııd 
b) DiV,ar kredı ş~ 5 ıt ı 
amelelerden ° o ·'1..ıt\I{: 

5- FAiZE DAHİL. BULUNA l\lASHA~ oıLJ1'1 1 
Faiz tabirinde, Üılliııç para veroıe 11e -

borçlu.fon lcoıııisyon ve hesap rııasrafıur~ jlJif ~ 
m' n:ım ile olursa olsun alınan p.ıra da~l{ı\t~ 
6-F•\IZUE.~ HAŞKA ALl~ACAK :Mt\· lt9 'ti 

Muamelenin nevine güre faizden ba~te 41 t 
eden sigorta, urdiye ve eksper ücret•erı ıı ,ıt 
mi ve muamele vergisi ödünç para a~?~,9f ~1 rıca ödünç para vernw işiyle ınut "'bl 
müşteri ht'sııbıııa yapılan hizmellerii' 11ııl 
rı.flar ödünç para alaııdan tahsil o)uııu1 r. 7- TAUl OLUUGU .l\lALI Yl!. ŞUBES 

Antakya Maliyesi 


