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atayda iki gündenberi hiç bir hadise yok 

.. 
ancak Türkleri şiddet 

maileri ispat etmek 
ve suiisti- 1 

istiyorlar 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. Geçen hadisede yaralananlar 30dan çok fazladır 
Antakya: 4 ( Hususij Muhabiri 1 

e ltıizden ) - Sancakta küçük mik
Yasta bir katliamı andıran geçenki 
ladise hakkında topladığım mütem-
ltıim malumatı tafsilen bildiriyorum. 

O gün, üç küçük Türk yavrusu 
ı\dalı Mehmedin evi önünden geçer· 
~en çocuklara çifte ile ateş edilmiş 
\le yavrunun biri alnından, diğeri 
ayağından yaralanmıştır. Silah ses

e41eri üzerine halk caddeye toplan-
mış fakat h:ılk mümessilleri kendi
lerini itidale davet ve teskin ettiği 

·ği , sırada taharri memurlarından birisi 
her· l\useyri Mustafanın evinden halka 
JetiJI Otomatik tüfenkle ateş edilmekte 

aısıll olduğunu söylemiştir. 
Dağılmak üzre bulunan halk bu 

haber üzerine yeniden heyecanlan
tııış ve Kuseyri Must'ifanın evine 
doğru hakikati anlamak için yürü
tııüşlerdir. Bu sırada karşılarına çı · 
kan istihbarat zabiti, halkın dağıl
tnasını söylemiştir. Bunun üzerine 
halk mümessilleri [ Çocuklarara si
lah atanların cezalandırılmasını isti· 
Yoruz J demişlerdir. istihbarat za-

Antakya Türklni yapılan tazyik/ara karşı yaptıklurı bir nümayiş esnasında 

..d,,biti kanuni muamelenin yapılacağı· 
nı vadetmiş ve bunun üzerine Türk 
halkı dağılmıştır. 

1 Kanunuevvel sabahıydı. Pro
testo makamında bütün çarşılar ka
panmış, fakat herkes sükunla çarşı· 
larda gezmiştir. Ve böyle sessizce 
Mustafa Kuseyrinin evi önünden ge
çen dört kişi üzerine Mustafa Ku
seyrinin kardaşı Fuad Kuseyri iki 
el silah atmıştır. 

Tabanca seslerini işiten halk Ku
seyrinin evi etrafında toplanmıştı. 

Ve tam saat sekizdi. 
Sokaklardan koşuşan Jandarma 

Ve milis kuvvetleri süngü ile halkın 
Üzerine yörüdüler. Ve halkı dağıt
ınak için süngü hareketlerine geç· 
tıler. Nihayet, süngülerin acısiyle 

.,,- ~kıranan halk, askerlere taşla kar· 
şılık verdi. 

Saat 9 du, kışladan askerle do-

lu zırhlı otomobiller geldi ve ablo
ka vaziyetinde yer aldılar ve bu 
kuvvet, istihbarat zabitinin kuman
dasındaki askerle birleşti. Zırhlı 
otomobillerden birisi Kuseyri Mus· 
tafanın evi önüne sokularak Mus
tafa Kuseyriyi kapudan aldı ve ka
çınyorduki, halk, [ canileri hainleri 
kaçırmayın adalet isteıiz ] diye 
bağırdılar . 

Bu sırada istihbarat zabiti, ev
vela hazırlanan bir tahriri emri 
cebinden çıkararak zırhlı otomobil
deki zabite verdi. Ve mektubun daha 
açılıp okunmasile beraber etomo· 
billerin mazgalları arasından bir 
yaylım ateşi başladı. 

Ve bütün bunlar bittikten ve sü. 
kı1n avdet ettikten sonra hadise ma
hallinde 50 kadar Türk yaralısının 
kıvrandığı görüldü. Bunların içinden 
ikisi ölmüştü . 

Ayni gece içinde lskenderunda 
bir asker sokakta silah sıkmağa baş· 
lamış [ lskenderunda da Antakya
dakine müşabih bir hadise çıkarmak 
maksadile ] ve devriye kendisini ya
kalamıştır. Fakat bu asker bir saat 
geçmeden elleri cebinde serbestçe 
çarşıda dolaşmağa başlamıştır. 

Antakya : 4 ( Türksözünün Hu-

Kömür meselesi 
Belediye tedbir aldı . Kömürcülerin 
dükkanlarına levhalar koydurdu 

Kömürün kilosu dört buçuk kuruştan 
fazla değildir 

Kömür buhranı ve ihtikarı bele
diyemizin aldığı son kararla her hal
de yok edilecektir. 

Evvelisi gün şehrimize bir va
gon kömür gelmiştir. Dörtyol ve 
Osmaniyeden iki vagon gelmek üz
redir. 

Hali hazırda Aşiret, Nalbant ve 
Arıkoğlu hanlarında üç depo var
dır. 

Burada kömürün kilosu dört 
buçuk kuruştan satılmaktadır. 

Belediye umum kömür satıcıla· 
rının dükkanlarına kömür fiyatlarını 
gösterir birer levha koymuştur. Hal
kımızın bu levhalara dikkat etmesi 
lazımdır. 

Karaisalı köylülerinin pazarı 
şehrimiz olduğuna dair ziraat veka
letinden karar geldiği gibi, kömürün 
kilosunun 2,5 - 3 kuruştan satıla
cağı tahmin edilmektedir. 

Kızılhaç birliği 
icra komitesine 

seçildi 
Ankara : 4 ( A. A. ) - Pariste 

toplanan Kızılhaç birliği müdürler 
meclisi Kızılay cemiyetimizi birliğin 

icra komitesi azalığına seçmiştir. 

susi Telgrafı ) - iki gündenberi 
Sancak sükun havası içinde yaşı

yor . 
Türkler protestolarını metanet ve 

vekarlarile teyit etmektedirler . 

------·------
Almanya 

Şarki Avrupa is
tila planlarını yırttı 

Son gelen İngilizce Daily He
rald gazetesinde harici işler başmu· 
harriri yazıyor : 

Almanyanın harbiye nazırı ve 
Alman harp mekanizmasının şefi 
general Von Blumberg şarki Avru· 
paya genişlemek için, kendisinin ve 
generallerinin üç seneden fazla bir 
zaman sarfedip hazırladıkları gizli 
ask~ri planları yırtıp atmağa mec
bur olmuştur . 

Nazi generallerinin bu eserlerini 
imha etmesine, Varşovada iki hari· 
ciye nazırı sebep olmuştur. 

Bunlar Lehistan hariciye nazın 
miralay Bek ile Romanya hariciye 
nazırı B.Antoneskudur . 

iki nazır , Rusya ile Almanya 
arasında harp olduğu zaman kendi 
topraklarının çiğnenmesine hükmet
lerinin müsaade etmiyeceği kararını 
vermişlerdir . 

Polonya Dışbakanı 
Bükreşe gidiyor 

V arşova : 4 ( A. A. ) - Bildi
rildiğine göre Polonya Dışbakanı 
yakında Bükreşe gidecek ve bu zi· 
yaretten sonra Romanya kralı Var
şovaya gelecektir . 

Şark şimendiferleri 

Mümessil heyet geldi 

lstanbul : 4 ( Radyo ) - Şark şimen
diferlerinin satın alınmasına aid mü 
zakereler yakında başlayacaktır . 

Müzakerelere iştirak edecek üç 
kişiden mürekkep Fransız heyeti 
şehrimize geldi . Ankaraya gidecek
lerdir . 

Pazartesi günü müzakerelere 
başlanacağı söylenmektedir . 

~ .............. il .......... "' 

iSPANYADA Hl,ltaylıların protestosu 

F nsanın Suriye Ali komise· 
ri Kont dö Pi ertele zehirli gaz ve İki taraf ta 

harbine 
bomba 

başladı Sancak halkının iradei umu
' ·esi al~yhine gayri me§ru va
s lam istinaden hükümeıin yap-

ı 
mak istediği meb'us intılıabatını 
d,faıle protesto ettiğimiz halde 
nrızarı dıkknte alınmadı . intiha-

----·•-4••·~---

! 
ı 
* 
* ı 

ba iştırak etmiren.köyler namına y 
ir ıihap sandıklarına .<alııe pusla- ; 
fiır atıldı .• Bıru ıki§er reyle lıii- * 
lı·ünıeıin miintelııbi surıi tayiıı et· i 
fi I P§lıOSl İ.<tl)HPktır . * 

/ 'e ıstifalarına rağmrn mü,el- ı 
frllı ]urıdnrmu. , Mılıs kuvvetle- ; 
rı)le cebıen ııııı/ınp merkezlerıne 

~t!rk t'dtfdı v1.cdan lıürıyeıı 11a11u- * 
ııa yüz kıv11tacak §İddeı ve suı· ! 
istıma!lerı bıtaraflığııı itimad * 
eılec•ğımiz tohkık heyet/nine is· $ 
bcıt ed.eceğız . Bu suretle seçilen * 
mebusların bizi ıemsıl edemiyP· * 
ak/erini beyan edeıı memleket t 
/ı4lkının milli iradesi vicdan hür- l 
riYeıine yapılrııı bu tecavüzleri 
P• oıesw ettıgimizin Milletler Ce 
miyetile Fransa-Tüıkiye Hari
cıte Nazaretlerine tebligini rica 
ederim . 

Antakya Halk 
mümessilleri • .................................. 

Madrid : ( A A. ) - Madrid 
etrafında harp devam etmektedir. 
Asi tayyareler dün ve bugün Mad 
ridi bombardıman etmişler ve nü
fusca zayiat verdirınişlerdir. Yangın 
çıkaran bombalar da kullanmışlar

dır. Madridde bulunan lngiliz me
busları bir takım fotoğraflar almış 
lar, sivil halkın bombardıman edil
mesinin diplomasi yolu ile F ranko 
nezdinde protesto edilmesini söyle
mişlerdir. 

Valansiya : 4 ( A. A. ) Diin 
Madrid cenubunda iki ihtilaici kolu 
teslim alınmış ve takviyelerin yolu 
kesilmiştir. 

Lizbon : 4 Radyo ) - Dün ge
ce Ovori mıntakasıada hükumet 
tayyarelerinden ikisi düşürülmüş
tür. 

Oviera'da halk, şehri tamamen 
tahliye etmişlerdir. 

Londra : 4 ( A. A. ) - lngilte 
rede lngiliz gemilerile ispanyaya 

Donanmamız samimi bir 
teşyile F alerden ayrıldı 

Metaksas, Nuri Conkeri, Saylavları
mızı ve gazetecilerimizi kabul etti 

Samimi görüşmeler ve ziyafetler 

Donanmamız Malta limanında 

Ankara: 4 [ A.A.]- Yunanis· 
tan gazeteciler birliği dün Atinada 
gazetecilerimiz şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

Yunan Başvekili dün halen 
Atinada bulunan Büyük Millet 
Meclisi reis vekili Nuri Conker ile 
diger üç Mebusumuzu ve müteaki· 
?en gazetecilerimizi kabul etmiştir. 

Donanmamız bu sabah Faler
den hareket etmiş ve dost Yunan 
donanması tarafından parlak su
rette selamlanmış ve bir hava filo. 
su tarafından da uzaklara kadar 
teşyi olunmuştur. 

Donanmamız lstanbuldan evvel 
lzmire uğrayacaktır. 

Ankara : 4 [ Radyo ]- Donan
mamızın hareketinde Averof, beş 

mil mesafeye acılmış, on pare topla 
Yavuzu selamlamıştır. Yavuzda 11 
pare topla veda karşılığı yapmıştır. 

Donanmamız Yunan sularında 

h~va filoları tarafından çok uzak
lara kadar teşyi edilmiştir. 

Yunan amiralı ile Türk amira· 
lının vedaları çok samimi olmuştur. 

Bütün Yunan gazeteleri bir kaç 
gündenberi Sa Majestenin Yavuzu 
ziyaretlerine ait tafsilatla doludur. 

Başvekil Metaksasın Nuri Con
keri ve üç saylavımızı kabulleri de 
keza çok samimi ol113uştur. 

Saylavlarımız Metaksa~a elçimiz 
Ruşen Eşref tarafından takdim 
edilmiştir. 

Başbakan Türk gazetecilerini 
de kabul etmiş ve samimi temaslar 
yapmıştır. 

silah ve mühimmat nakli yasak edil
miştir. Harbiye nazırı lngilterenin 
İspanyol sularındaki deniz kuvvet
lerini takviye edip etmiyeceği mese · 
lesinin vaziyetin inkişafına lıağlı 
olduğunu söylemiştir. 

------·------
Fuat Bulca, 

Muammer Eriş 
Dünkü günkü ekspresle 

Ankaraya döndüler. 

Mersin : 4 [ Hususi ]- Üç gün· 
denberi şehrimizde bulunan Türk 
hava kurumu genel başkanı ve Ço
ruh saylavı Fuat Bulca ve iş ban
kası umum müdürü Muammer Eriş 
bugünkü ekspresle Ankaraya döne
ceklerdir. 

Dün kendilerini ziyaret ettiğim 
Muammer Eriş Mersindeki tetkik 
intibalaı ı hakkında bize şu beya· 
natta bulunmşlardır: 

"- Bu defaki seyahatım ancak 
Mersine kadardır. Burada bir ban
kacı gözile edindiğim intiba şudur: 

Ticari sahada her sene daha 
büyk bir inkişaf vadeden Mersin 
ihracatı bu sene de geçen seneden 
fazla bir hareket göstermiştir ve 
umumiyetle memnuniyeti mucip ol
duğu ifade edilmiştir. 

Filhakika bankamızdaki çalış 
ma da bunu teyit etmektedir. Mer· 
sinin ticari ehemmiyelini burada 
tekrarlıyacak değilim. 

Anadolunun mühim bir ihracat 
merkezi olan bu şehrin yakın za· 
mand'\ bütün ihtiyaçları karşılı ya· 
cak vesait ve limana malik olmasını 
temenni ederim. 

Bankamız normal bir şekilde 
çalışmaktadır.,, 

İtalyan Japon anlaşması 
endişe uyandırdı 

Londra : 4 (A.A.) - Royter 
ajansı ltalya - Japonya anlaşması· 
nın siyasi mahfilde endişelere 
sebep olduğunu bildirmektedir . 

------·------
Milli gelir tesbit 

ediliyor 

Ziraat mühendislerimiz 
köyleri gezdi kalkınma 

planı yapıyorlar 

Ankara (Hususi muhabirimizden). 
Köy kalkınma planına ve köy 
mevzuu üzurinae alınacak tedbirlere 
esas olmak üzere Ziraat ve iktisad 
vekaletlerinin beraberce hazırladık
ları programa göre memleketin beş 
muhtelif mıntakası üzerinde sundaj· 
!ar yapan genç ziraat mühendisleri· 
miz tetkiklerini bit.rmişler ve raper 
!arını lktisad Vekaletine vermişler· 
dir . Ziraat ve lktisad Vekaleti mü
tehassıslarımızdan bir komisyon bu 
raporlar üzerinde çalışarak " milli 
gelir • i tesbit edecektir . 

-Gerisi dôrdüncü sahifede -



ifleıile meşgul fÖriİDÜyor ve biç 
bir-leye .ıaka gilter.-,ordu. 

Sordular: 
- MD DiJiyi tanıyor m111UD? 
- Evet , akiden ı.öM•iif-

tiik, 
- Son zamanlarda onun yanma 

gittiniz mi ? 
- Hayır , ula .. Kocam bu 

günlerde o kadar llbnb da ki , öyle 
bir seyahate Çllcm81c için paramız 
yoktur • iflenmiz öyle kötü gidiyor 

•-.ılnnHıtt . e.-.la beraber , bayan ki ben bile çalıfaca,k yer anyorum . 
..,._ isimH bir diler icadın , Mi- Daha geçen gun bir it bulmak 6zere 
Diliye diş bıliyordu GGya Mini ı oraya buraya baş wrdulctan sonra 

bu. ba1uı11ı. kocalPll ayartmak eve gccikmiftim , yorgun da düt· 
~iilti""DUI. müftiim • Geceyi bir demiryolu İl· 

Birbir~ fle yakmdım ..... tuyonunda bir kanepe üzerinde ae 
bari. Bir veya iki defa yüz yu· çirdim. 
1 rJ t --.U• Polıs hafiyea Bayan TOIDIODUD 

bu cevabmdan IODr8 cebinden kar
llllZI bir k9fye çabr..-alc ona göater· 
di : 

- Bu senin midir? Birisi yalda 
bulmut karakola getirdi • iade ~t
mek isteriz. 

Riyan TOdOD hiç heyecan ese· 
ri g&teriiıed~ kmiuzı lcölyeyi alda. 
Ve p>~e tqekk.iir etti. 

kaiiıerimizin ~ ~ 
dır ki _bu Jgr._ ~~Mi ..• ,.~~ 
~ tarafından orada bulun· 

Kaçakçılığı tama -
men önl ·çin 

7 ,5 kuruşa satıldı 
Şehrimizde kimür fittikçe yük

...... Dün bir kilo kömür 
1,S kuruta lllblmııbr. 

Belediye vergi dai Çocuğa yalnız o u~ p ma '4~:... ..... -.. 

releri birleştirilecek 
1 

bilgıleri de öğretiliyor 
Bina ve arazi vergilerinin bele

diyeye devrinden sonra, bu vergile · 
riD tahkik ve tahsilile mequl olan 
memurluklarda belediyeye devredil
mittir. 

Şimdi hem bu tahakkuk ve tah· 
lil fQbeleri, beld ele diler belediye 
tekilifi, yani yol panllDI, tanzifat 
vergisini tenviriye resmini, numerotai 
bedelini, levha, tente, siper harçla. 
nm vaaireyi tahakkuk ettiren ve tab 
ailile meşgul olan belediye ıubeleri 
vardar • 

Arai makama merbut ve kanu· 
ni ınieyyideleri de ayni olan fakat 
a,n ayn çahıan meıkOr tahakkuk 
ve tahsil pbelcrinin tevhidi dü • 
~melctedir . 

Bu mretle vergi itlerinin tek el-
- ~e muamelatta 

.U.'at. BIJÇWIMI temin olunacatı 
ve ,.,.a ıammcla J.idça Uwıuf ede· 
bileceti anlaplmaktachr • 
.. ,....lllllMl:U.. JllUIM~-- 1etkik 
ufhamcladar • Ve kesbi katiyet et . . 



laşlanar bir inal· 
düpnan ordusu. •••••ak kahraman Or· 

··••• zabiti [ Nejat J 
•llMti .. yler ürpertici bir 

, 
"z karanhtı için
(kqla duvarla· 

inen, cephaneye 
· • Diifmma 

.1JOll.Jllal.ıH ... illi •• blralmken : 
- Hiç .... bllD ........men 

~.-lfltraıs~..-rMo·.-ırwe 
milli bir borÇtur • ~ 

Ateşledili ailib~ ı~ce 
~ . IC*p.Jaatımf, f':U'•· 
anda borumda lal)dafy.a ve ,azı 
mualan ~vrilmil oliD ~ ku· 
mandaDlflı binuk önünde bir an <Lır-.. ' 
niı penbe çehresini aydmlatan parlak 
gözlerini beliniz bir noktaya dikti 
bir kaç dakika böylece d~da . 

• 
~ bir memleketi bir ölü sea-

Iİilıt\ dolqbia fU ancla Bayat tepe
si~ ay hasta bir bz yorgunlu. 
tul dün 

Adil 

döamüttü. 
Nejat, kendini göreceiiDi zannet. 

tiii ........ neferlerinden •klenmak 
IÇID yere yatb • Kôtkün devrilen 
duvarlan aruanda bir kaç dakika 

oldu • Dütmanm emniyet tertibata· 
DID bütiin zendrini 8flDll IOD çifte 
nöbetçiler balkHrna ıehnitti . Eski 
bir m Jo1a olan hendekten Miine 
Iİİnm bu ..... ,. da JUZ metre ka
dar nalcı.ıp • 

s. ,. .... bittili ....... 

Danielle Dari-....-. 
bir pbeaer yarattılar 

• 

sn 
S Birinci kinan cumartesi alqammdan·lli'*• 

iki biyiik film birden 
-1-

ve sahne arkad8fl 

(BELAN LUGOSI) 
ile beraber çevirdıti timdiye kadar yapm11 olcL.iu bitin filaallriaİll 

en buyük ve en beyecanh• 

( ~ i ) ~ 
Esrar, muamma, korku ve heyecanla dolu bir film ••• im. ae,..._! 

tüyleri ürperir , nefesi tutular , be,ecalMlıan heyeana dlter ......... -
-il -

(Ken Maynarbn) büyük bqecan fil i 

( Ôlüm ve uç 
Heyecan, sergüzefl, intikam, qk, lmkınçlak • • • 

Bugün gündüz 2,5 da matine iki film birde 

Kovboyun Şerefi - Kara e • 
Yakmda: 

Bir ç· çek iki 
7597 

Alsaray • 
ın 

Bu akpm an ..... • auı· ... 
Alb büyük film müsabekamnm .Wriaa 

bayabnm ~IJI • w11ii11•--ııl 

• iki kısı hk d qya IUll•tııeıı 

da iki film 
de iki film 

..... ka tmillbm el ilinlanmmla .. ,.. 
7595 

abonelerimiul 

ı-... ~--........ ,if:200 ........ ..... 



Sahife : 4 

Milli gelir tesbit 
ediliyor 

- Bırinci sahifeden artan -

MİLLİ GELiRiN TESB!Ti 
Yüksek Ziraat Enstitüsünü ge

çen yıl bitiren ve bir yıl dn seminer 
mesailerinde thtbikat gören 15 zira 
at mühendisimirin üçer kişilik grup· 
lar halinde ve başlarında Ziraat ve 
İkti.:ıad Vekaletinin mükhassışlan 
olduğu halde memleket içinde yap
tığı bu tetkikin ana gayesi milli ge. 
lirin tesbitidir . 

Ziraat kanaliyle devlet hazinesi
ne giren ve çifçinin eline geçen pa
ranın hesabı gibi büyük masraf ve 
uzun zam&n meselesi olarak bütün 
memlek;te şamil ziraat istatistikle· 
rinin hazırlanmasına kadar bu saha· 
da en doğru ve emin rakamları ve 
neticeleri verecek olan bu iş için 
alakalı vt kaletler çok esaslı bir prog
ram hazırlamışlar , ziraat mühendis
leri evvela ~ç devreli bir kurs ta na
zaı i ve ameli olmak üzere staj gör
müsler , Ankara köylerinde tecrübe 
sondajlar ve sonra seyahat~ çıkmış
lardır . 

BEŞ MINT AKA ÜZERiNDE 

Türk sözü 

Adana Borsası mua 1 1 • me e erı , 
PAMUK ve KOZA -

Kilo Fiyatı 
CİNS En az En çoL. 

Saulan Mikdar 

1'. S. K. S. K!W 

Kapımalı pamuk 43,75 
Piyasa parlağı ,, -39 41 

--=----'---~_.:..;___ , ____ _ 
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TÜRK8ÖZiİ R. C. A . Araştırmalar ve sondajlar; her 
biri başka başka Jıususiyetler ve 
şartlar taşıyan beş muhtelif mınta
ka üzerine yapılmıştır. 
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Gündelik siyası gazete 

Abone şartları Birinci mıntaka Karadeniz sa· 
bilini takib eden, doğu ve batı 
adıyle ikiye aynlan mıntakaclır. Bu 
mıntakada, karakteristik vasıflar 
taşıması itibariyle doğuda Rize ve 
batıda Samsun ve Kastamonu, 
Marmara bölgesinde de fzmit üze-
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rinde çalışılmıştır. 

ikinci mıntaka : Trakyadır. Bu
rada sondajlar, Kırklareli \e Tekir· 
dağ vil5yet1erinde üçüncü mmtaka 
olan Ege de Manisa, lzmir ve Ay
dın vilayetlerinde; dördüncü mmta
ka olan cenub Anadolusu için 
Seyhan; Mersin, İçel ve Antalya 
vilayetlerinde yapılmıştır. 

Beşinci mıntaka olan orta Ana
dolu: Tetkikatı kolaylaştırmak için 
üç kısma ayrılmıştır. I - garb par
çası: burada tip şehir olarak Afyon. 
il - M ·rkez kısmı : Burada tip şehir 
olarak Konya ve Kayseri; üçiincü 
kısım olan şimal şarkı için de Sivas 
şehri üz rinde çalışılmıştır. 

Bu yıl yapılan sondajlarda şark 
mınt< kası hariç tutulmuştur. Bunun 

1 

sebebi her şeyden evvel vaktin • 
darlığı olmuştur. Öniimüzdeki sene, 

işe daha erken başl::ınacak, Erzu· 
rumdan başlı) arak, üzerinde en az 
bilgi sahibi olduğumuz şark vilaye' -
leıimizin hepisindc sondajlar yapıla
caktu. 

SONDAJ NASIL YAPILDI? 

Sondajlar, şu şekilde yapılmış
tır : Mıntakalar dahilinde, seçilen 
vi'ayetlerden her birinde, intihabın

da amil olan düşünceye bağlı kalı
narak, şehrin maka!Ji ziraat bün
yesini temsil eden üç köy seçilmiş-

tir. Bu köyleri mahallin salahiyetli 
memurlariyle grupların şefleri seç
mişlerdir. 

ÜÇ TIP AiLE 

Köyler seçildikten sonra " 935-36 
mahsul yılı içerisinde Türkiye çifçi 
ailesinin durumu ,, nu tayin ve tes
bit edecek olan bu köylerden her 
üçünde altı köylü işletmesi ( eko
nomisi ) seçilmiştir. 

Bunlardan ikisi büyük ve zengin 
çifçi aileleri; ikincisi orta halli çifçi 
ailesi; üçüncüsü de fakir ve küçük 
çif çi ailesi üzerinde olmuş tur ve kö
yün içindeki yaşayanların bütünü 
olan bu üç aile tipinden her birinin 
temellük ettiği arazi miktarı, ser -
veti ve umumi nüfusa göre nisbeti 
tesbit edilmiştir . 

Li ver p l Telgrafları 1 Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 
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BÜTÜN KÖY HAYATI 

Bu suallerin cevabı bir araya 
toplanınca, Türk köylüsünün içinde 
bulunduğu hayat şartları , yaşayışı , 
bu yaşayışın iyi ve eksik tarafları , 
köylerde kurulması lazımgelen yeni 
işletmeler, göze çarpan alınması ge
rekli başlıca tedbirler meydana çık
mıştır . 

Bütün köy hayatının tasnifli ve 
ilmi bir tetkiki olan bu çalışmalar 
köy ve çif çi davasında alakalı lan 
aydınJatıcı bir hi.iviyet taşımakta ve 
köy kalkınma programının esasını 
teşkil etmektedir . 

Sualler şu mevzular üstünedir : 

Sarhoşluktan bekçiye 
hakaret etnıiş 

Yusuf oğlu şarapçı salim adın
da birisi gürültü çıkaracak derece
de sarhoş yakalanmıştır . 

Salim, kendisini karakola götür
mek istiyen bekçiye hakarette bu-
lunduğundan hakkında kanuni mua
mele yapılmış ve adliyeye teslim e
dilmiştir. 

-------------------------~ 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

, 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra

i caat edilmelidir • 
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iki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat

buat aleminde kıymetli şiirler ya
zan genç ve kudretli Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( iki Kitap ) adı al-
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıkacaktır. 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi 
ı kıta ve menzumelerden terekküp 

eden bu kıymetli kitap matbaamızda 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu. 

1 larımıza tavsiye ederiz . 

Ağazade Hulusi iflas ma
sası idare heyetinden : 

Derdest bulunan bazı davalar 
hakkında alakadarlar tarafından 
yapılan sulh tekliflerinin heyeti u
mumiyere tetkikile teklifin kabul 
veya reddi hakkında bir karar veril
mesi ve ayni zamanda masa muame
latı hakkında idarece malumat ita
sı için alacaklılar Türk Sözü gaze
tesinin 9 - 11 - 936 tarih ve 4676 
No. lu nüshasile yapılan ilanla 1 -

12 - 936 tarihinde içtimaa davet 
edilmiş ise de; yevmi mezkfirda ka
nunen muktazi ekseriyet bulunmadı-
ğından içtima yapılamamış olması-
na binaen bu ha bdaki toplanmanın 

1 28 - 12 - 936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 de yapılması

na karar verilmiş olduğundan yu
karda yazılı hususun görüşülerek 
bir karara bağlanması için mezkur 
gün ve saatte alacakhlann Adana 
Ticaret Odasında hazır bulunma-
ları ilan olunur. 7599 

Bugece nöbetçi eczane 
Y ağcamii civannda 

Bu kadar geniş ve biiyük olan 
mevzu . birbiri!e münasebetli , bir
birini tamamlıyan üç gurupta 194 
suale sığdırılmıştır. 

Çifçi ailesi, toprak ıslahatı, binalar 
ve ziraat vasıtaları, çifçinin hayvan 
ve eşyası, alacak verecekleri, müba· I 
dele hacmi, para hesabı, nadi geliri 1 

ve nihayet okuma zevki. ------·--------- . 
Ali Nasibi eczanedir 

.................................. __ _. 

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADY 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem HiJmi Remo . 
fstanbulda Butla Kardeşler ve Şürekası . 
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Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaasa 
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