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zelzelenin hakiki blançosu nedir? Hükumetimizin yeni bir Programı 
• 

Son zelzele yapıcılığımızın 
çetin bir imtihanı oldu 

PETROL MESELESi 
Diyarbakırda musait 

petrol emareler görüldü iktisat \lekaleti 
binası çatladı 

Hükumetimiz, felaket saha
larile çok yakından meşgul 

Sovyetlerin ve İtalyanın 
hükümetimize taziyetleri 

[Ankara muhabirimizin mektubu] 

Orta yurdun bir çok bölgelerinde 
Vukua gelen zelzele feliiketı ile hü. 
l.umelimiz çok yakından meşgul ol
maktadır . Bu bBlgelere gönderilen 
ilk para ve yardım heyetlerinden 
başka yeniden bir kaç fen ve yardım 
gurubu gönderilmiştir. 
ıeızele Ankarada nasıl oldu ? 

Ankaralılar , s~nelerdenberi hiç 
Şahid olmadıkları bir tabiat hadise· 
siyle büyük bir heyecan geçirdiler : 
Biı. zelzele, yer sarsıntısı kelimesinin 
llluh•yyelede bııaktığı en geniş ma
nasiyl" koca şehri birbiri ardından 

iki defa şiddetli ve sonra lasılalaı la 
daha hafif sarstı, sarstı .. 

Saat on üçü yiımi saniye geçe 
olan ilk zelıele çok şiddetli olmuş· 
lur. Normal hayatlarının devamında 
olan Ankaralılar bu beklenmedik şid
detli sarsıntının tesiriyle , evlerden , 
sinemalardan, kahvelerden , mektep· 
lerden, dairelerden, sokağ'a fırlamış. 
lar ve şehir kısa süren bir panik 
lllonzarası göstermiştir . 

Bu bir an evvel çabuk sokağa 

çıkmak istiyen ve umumi yerlerde 
bulunanlar arasında düşenler , çok 
hdif surette yaralananlar olmuştur. 

Devlet meteoloji Umum Müdür
lüğünün barograf aletleri ' zelzeleyi • 
saat on üçii yirmi saniye geçe on 
beş saniye de•am eden iki hamlede 
şiddetli ve saat 14.10 ve 14.45 de 
iki defa hefif olarnk.laydelmişlerdir. 

Şehirde sarsınlıdan müteessir O· 

lan binalar vardır : Har biye mel le 
binin ha si ahanesinde , Ek on o mi Ba· 
kanlığı binas•nda , poslalıane ile bir 
iki mektep ve otel b'nalarının du· 
varlarında çatl~klıklar olmuş\ ur. 

Zelzele şehir de çok şir!detli su· 
rel ıe olduğundan bazı evlerde avi -
zeler, lambalar, kitaplar devriimiştir . 

Zelzelenln merkezi : 

Zelzel.- devam ederken.hatırımıza 
gelen ilk müracaat yeri Devlet Me
teoroloji Umum Müdürlüğü oldu.Gök
lerimizdeki bulutların sayısını bile 

UZAK ŞAPKTA MÜHİM HADİSELER 

Harp içinde büyük 
ıslahat ve inşaat 

ÇiN ARTIK UY ANDI! 
ŞAl,K · HAY · ŞEKIN KUVVETLERi 
ŞiMALDE HiÇ BiR MUKAVEMETE 
UdRAMADAN MÜTEMADiYEN iL RLIYOR 

1 Şanghay: 1 (Raclyo) Çin milleti 
.~Irk uyanmış bulunmaktadır. Bütün 1 

.uııılelerde yüz binlerce nefer t \im 
letı·lerbiye görmektedir. Yabancı mü 1 

a •tler bu vaziyeti hayretle karşıla· 
1 

~ak laciırlar. 
Diğer taraftan yeni tayyare mey 

;;ınlaıı kuıulmakla, köpı üler yapılmak 
11 binlerce sandık mühi ıımal, cepha 
~ icap eden yerlere yerleşdiı ilmekte 
ır, 

Şanghay: 21 (Radyo)- ank·Hay 
k kumandasındaki ordular şimalde 
b' lk' ır mukave".'ete maruz kalmaksızın 
1 hareketlerıne süratle devam et· 
dedirler. Çinlilerden alınan haberle 
g-ore, Japonlar b. h f .. 

. k bü "k . ır a ta ıçmde 
yu zayıat vermişlerdir. 

HAVVALAR ADASI 

(nefıs bir ropörıu1) ..• .. 
PRENSES ELIZABET 

TEVKiF EDiLDi 

* 
lER IMPARATORMU OLUYOR 

* 
DOÖRU YOL 

lılrawı 

~--------

Franksist 
hareketi 
inkişaf ta 

Frankocuların 

sahilde işgal 

ettikleri saha 

70 kilometre 

Hükômetçiler 
çeo her içinde 
k 

. Aragon : 21 ( Radyo ) - Fran• 
sıstler Akd · h·ı· . 1 h enız sa ı ınde ışga sa a-

sını hergü b. . 
t d

. 
1 

n . ıraz daha genışletmek· 
e ır er. Yıne şı· ld .. 1 1 . . ma e uç eya et e e 
geçırmışlerdir. Cumhur· t .1 . .k. 

ıye çı erm ı ı 
ordusu da ıhata edilmiştir. 

Hükumet kuvvetleri çok fena bir 
mevkide ve vaziyette bulunmaktadır. 
Franko çenberi gittikçe daralmakta· 
dır. 

sayan bu modern vasıtalı devlet teş
kilatı , hassas barograflarının kuv
vetli hatlar halinde zelzeleyi işaret 

• ettiklerini söyledi ve ilave ettiler : 
"- Bu hatlar , barograflarıınızın 

bize senelerdenberi verdikleri en kuv 
vetli işaretlerdir . Yer sarsıntısı çok 
kuvvetli olmuştur ... 

Hemen Kandilli Rasathanesini ara· 
dık ve sismografların şiddetli bir 
zelzele kaydettiklerini ve saat 13 çü 
beş dakika yirmi saniye geçe olan 
bu zelzelenin lstanbulun büliin semt
lerinde kuvvetli bir şekilde duyul
duğunu öğrt•ndik . 

Zelzelenin merkezi, Sinop-Ulu 
kışla hattının arasında ve Tosya
Çankırı Yozgad -Çorum Akdağ 
Madeni-Kırşehir - Arabsun çev
resi içinde tesbit edilmiştir.Ankara 
bu hattın ikinci cevheı i üzerinde 
kalmıştır . Birinci hatta olanlar da 
sarsıntı, şehrimizdekinden daha şid · 
detli olarak duyulmuştur. lstanbul , 

üçüncü hat üzerinde kalmıştır . Is· 
-Geıisi dördüncü sahife~e -

r ......................................... _, 
IDört senelik l~ . 
bir program 1 

Ziraat ve Ziraat sa- i 
natları programı * 
Ankara : 21 ( T ele-1 1 

fonla ) - Bugün sala- 1 

hiyettar bir kay~ak-ı ı 
*ı tan aldığım malumata , 

göre, Devlet Ziraat iş- İ ı 

l letmeleri durumu ÜLe t 1 

rinde dört senelik bir İ ı 
Ziraat ve Ziraat sa- r ı 

! natları programı ha- ; 
zırlanmaktadır. * 

4 ! ........................................................ 

MISIRDA HiLAFET 
iLANI MÜMKÜN MÜ ? • 
Lö Tan gazetesi diyor ki: 

Sultanların halife unvanı ile 
edemedikleri nüfuzu 

temin 

Lsik Türkiye sulhta 
temin etmektedir 

·- ... 
.. 

ı. .~: . ,,,· _.·' - ' . J 1 .. ...... .~ ..#.. ı_,;,'. 1 ,,.... ~' -

Dlyarbakırda Petrol aramalarından bir glSrUnu, 

Ankara : 21 ( Husust muhabirimizden ) - Edlndlitlm malu· 
mata glSre, AIAkalı makamlar, memlekette petrol ara,tırmala-

neşrettiği beyarınamc bu niyetini 
ıerıııek tedir. 

, ıarı için yeni bir projiram hazırlamı,ıardıı·. Bu proıram be, 
gos- ı :senede tatbik edllacektlr. Bu- ı 

Mısır Kralı Faruk 

Paris : '21 (Radyo) - Mısırdaki 
hilafet meselesi Paris gazetelerini ol· 
dukça meşgul etmektedir. 

Lö «Tan., gazetesinin lsıanbul 
muhabiri, Ağa hanın <ığlu iki ay ka
dar evvel İstanbula geldigi zaman, 
Halifeliğin tekrar tesisi husıısunda 

kendisiyle yapılan mülakatı mevzuu 
bahsediyor, halifeliğin tekrar, her 
halde Türkiyede kurulmıyacağını işa· 
ret ellikten sonra şunları yazıyor: 

Söylendiğine göre, Mısırda, Elaz· 
har üniversitesinin rektörü halifeliği 
ihya etmek niyetindedir. Malumdur 
ki halifeliğin merkezi, Osmanlılar ta· 
rafından fethedilmeden evvel Mısırda 
idi. Rektörün, geçen bayramda bü· 
tün dünyadaki nıüslümanlara hitaben 

- Geı isi ikinci sahil ede -

YAZ 
İLK YAZ DÜN KEN 
DİNİ GÖSTERDİ; HA 
RARET SANl İGRAT 

27 derece 
- Aman re sıcak ! 
Cümleleri artık dCndenberi lı . r

kesin ağzında . Çünkü hararcı san• 
tigrad 27 derece . 

Dün şehirde terletici bir sıcak 
huküm sürdü . Bu bize, Çukurovada 
hakiki yazın geldiğini anlattı . 

Dün, şehirdeki canlı cansız bütün 
dekorların kılığı göze çarpar bir şe· 
kilde değişiverdi : 

Sokaklarda pallolu bir tek kişi 
kalmadı . Bilhassa bayanların yünlü 
turvakarları }>'rine ipekliler geçti . 
Erkeklerde de ani bir istihale göze 
çarpıyor; artık açık renkli yünlüler, 
beyaz ketenler giyiliyor. 

Çukurovalılar gibi, Çukuro"a ıa. 
b::ııı da ayni fni tahavvülü göster· 
di; babard en yaza geçiş çok çabuk 
oldu. Birkaç gün evvel baharlı gör· 
düğümüz ağaçlar reng:ni değişlirdi; 

her laraf yeşil k-difeye bürünmüş 
gibi .. 

Ayrancılar, limonalacılarda dün 
harekete heçti . Pastahanelerde don· 
durma, ayran, limonata her şeyden 
fazla satılmaga başladı . 

Her tarafla bir başkalık görülü· 
yor; çünkü yaz geldi, Çukurovanın 
yazı . 

1 
gUne kadar yapılan arastırma
lar topraklarımızda petrol kay-! Amerika meclisinde 

1 
naklarının mevcudiyeti hak· j 
kındakı k•n,,.u kuvvetlendir- " Biz silah 

1 

ml,tır. 

1 

1 

Made·, telkik ve Arama Ensli· 
tüsü petrol arama işler< için yeni a· 
Jetler almakladır. Eldeki 90 tonluk 
vinçler yerine 200 tonluk büyük vinç· 
ler alınacaktır. 

Petrol arama grupu şefi B . 
Cevad Eyüp Taşman, ~rama mınta· 

kalan üzerinde yaptığı tetkiklerden 
evelisi gün şehrimiıe dönmüştür. 

Bugüne kadar petrol arama 
işlarimiz için bir buçuk milyon lira 
para harcanmış bulunmaktadır. Elde 
edilen kanaal, bu araştırmaların müs-

Gerisi dördüncü sahifede -

satmamalıyız,, 

Vaşington: 21 ıRadyo) -Ame· 

rika meclisinin bugünkü içtimaında 
silah imali meseleleri müzakere edi
lirken bir mebus kalkarak : 

- Brezilya için torpito inşasmı 
muvafık bulmuyorum . Başkalarını 
silahlandırmak heın bizim, hem de 
insaniyet İçin do~ru deği'dir. Ame 
rika esla sil'lı satmamalıdır. Damiş. 
tir. 

BELEDİYENiN YENİ BİR KARARI 

O ün belediye meclisi h.ılkın 
sıhhat ve menfaatine çok uy. 

f gun yeni bir karar daha verdi. Ucuz 
ve t9miz bir gazoz fabrikası yaptı· 
racak . Bu karar belki; fertlerin yap. 
makta oldukları işleri belediyenin 
üzerine almasından dolayı hoş gö
rünmeyebilir. 

Fakat işi bu çerçeveden görme
mek lazımdır. Her şeyden önce hal· 
k n sıhhatı üzerinde belediyenin 
ciddi ve devamlı bir kontrolu şart
tır. Bir belediye bu şartları nasıl 
mümkün görürse öyle yapmalıdır. 

Adana sıcak bir muhittir, içe· 
cek şeylere karşı ihtiyacı geniştir . 
Bu geniş işin kontrolu ne kadar 
darlaştırılıp bir çerçeve içine konu· 
!ursa umumi sıhhat o derece ko· 
runmuş olur. 

insan hayatının kıymetleri üze· 

rinde ihtikara ve kayıtsızlıklara sap· 
mak cezasız ve tedbirsiz bırakılacak 
bir şey değildir. Ufak bir kayıtsızlık 
ve dikkatsizlik yüzünden bir çok 
vatandaş ölümün kucağına düşebi· 

lir. Unutmayalım ki bir damla pis 
suda, yüzlerce insanı öldürecek 
mikrop vardır. 

Bize kalırsa, şehirde içilen su· 
!ar da belediyenin eline geçmeli, 
çünkü geçen bir vak'a içimizde bu 
arzuyu uyandırıyor .. Para kazl\nırken 
vatandaşın sıhhat ve hayatındaki 
azizliği hiç olmazsa kazandığı para 
kadar ı ziz bilmeyenlerin elindeki 
işlere en sıkı ve amansız kontrolu 
koymak, icabında bu işleri üzeri ne 
almak belediyelerin belli başlı bir 
vazifesi olmalı . 

Suda hayat kadar, ölüm de var· 
dır. 
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güzel kadınlarla dolu 

" ·- --

Türkkuşu tayyare
leri bugün gidiyor 

Öyle bir ada ki •. 

Orada erkek pek 
nadir ve kıymetlidir 

15 yirmi günderıberi şehrimizde 
bulunan ve Türkkuşu talebelerine u· 
çuş talimleri yaptıran Bay Tahir ku 
mandasındaki iki Türkkuşu mektep 
tayyaresi Ankaradan a 1dıkları bir 
emir üzerine bu sabah erk nden şeh 
rimizden hareket etmiş bulunacak· 

Hemen hemen sadece Havvaların 
yaşadığı bir ada mevcut olduğunu 
biliyor musunuz? 

Beklendikleri balde Ademlerin 
gelmediği Havvaların adası ... 

Bununla beraber bu Havvalar nf 
güzel. Yüzleri Kleopatranınkine ben 
zıyor ve vücutları muhayyel perı 
vücutları kadar müteharrik ve çe 
vık. Boyunlarında altın ve gümüş 
gerdanlıklar takılı.. Elbiseleri en 
kıymetli taşlarlar süslü. inciler, tes 
bih gibi... Hcrşey l:ol. 

Bu kadınlar tabiatin bir ctnne· 
tinde yaşıyorlar. Orada medeniye 
tin hiçbir endişesi yok. Sabahleyin 
kahvaltınızı aldıktan sonra. ökle 
yemeğini nerden temin edeceğinizi 

düşünmüyorsunuz. Yemekleriniz a 
ğaçlarda bulunuyor; elinizi uzattı 

ğınız gibi koparabiliyorsunuz. 
Fakat bu kadınlar bedbaht ın 

sanlardır. Çünkü ne kocaları, ne ar. 
kadaşları var. Aşka susamış, aile 
hayatına susamış insanlar. 

Bı•lcledıkleri erkekler orada ça 
lışmak mecburiyrtinde değildirler. 
Kadınlar, aile hayatına o kadar leş 
ne görünÜ!'Orlar ki, bütün işleri ken · 
dıleri görmeğe razıdır. 

Panamanın doğu sahilinin açık· 
arında bu adanın adı MKaplan ada· 
sı. dır. Üzerinde yaşayanlar ise, San 
Blas isimli bir kabilrye mensup yan 
ptidai insanlardır. Kaplan adasından -
iyi Hindistan cevizi de <ıkıyor. O 
nun için Avrupa ve Amerikadan 
tüccarlar oraya gidiyorlar. Hindistan 
cevizleı ini yüklüyor ve birer aile ba· 
bası bekliyen mahzun kadınların 
gözlrri önunrle tekrar gemilerine 
binerek ufuklara doğru uzaklaşıyor 
lar. 

Hindistan cevizi bugünlerde çok 
kıymetlenmiştir. Çünkü medeni Av 
ıupa, bunlardan gayet iyi gaz mas· . 
kesi yapılabileceğini keşfetmiştir. 

Şimdi Panama kanalından Kap
lan ada!ına gittiğimizi farzedelim. 
Burası asır lardanberi ihm.&I edilmiş 
bir köşeydi. Binnetice ahalisi de ga 
yet vahşi idi; harpçi idi. Kimseyi 
yanlarına yakl•ştırmak istemiyorlar 
dı. Beyaz adamlara kızıymlar ve 
onları adalarına çıkartmıyorlardı. 

lar içinde gemilere Hindistan ceviz 
taşırlar, 

Gemi tayfalarını gelip adada 
yerleşmeğe davet ederler. Fakat 
!ecirler, gemi tayfalarının adaya git 
melerine asla müsade etmezler. 
Kimbilir, belki de bu suretle tayfa 
sız kalacaklarından ve tekraı mem 
ll"kete dönmek imkanını kaybedecek 
!erinden korkuyorlar. Kimbi!ir, ihti
mal pek az tayfaları döner de gemi 
gene har~ket edemezler. 1 

Bir gün Ronald Tablon isminde 
bir beyaz tacir oraya gitmişti. Tek 1 
rar vatanına zor döndü. Zira, l"tra 
fını kadınlar sarmıştı. 

Bir müddet sonra bu kadınlar 
dan bir kaçı derhal kulübelerine 
koştular. Çok geçmeden en büyük 
incileri, en süslü parlak altınlariylt 

süslenmiş en sü,lü elbiselerini gıy· 

miş olarak geldiler. 
içlerinde biri eğer. ikinci gelişte 

adada yerleşmek üzere kalacak ha 
yat arkadaşları,. getirmezse buna 
karşılık olmak üzere bütün Hındis 1 

tan cevizlerini ne ken.lilerine ne de 
başkalarına fayda vermeyeceklerini 
söylediler. ! 

Diğer taraftan bir takım kadın , 
!ar da büyük bir kayığı suya iwli· ı 

!ardır. 

Kayal.bağ ocağında 
verilen konferans 

Dün akşam halk partisi Kay~lı 
bağ ocağında bir toplantı yapılmış 
ve ocağa ait göıüşmelerden sonra 
Namık Kemal ilk okulu öğ etmenle· 
rinden Bay Eymen taıafından çok Ö· 
nemli bir konferans verilmiştir. 

ZABIT ADA: -·---
İki kişi bir ada mı 

bıçakladı 

Hacılı köyünden Deli lbrahim 
oğlu Mustafa ile ayni köydeıı Halil 
oğlu Mustafa Ayakkıf köyünden 
Bahri oğlu Halili aralarında çıkan 
bir kavgadan sonra bıçakla boğa· 
zından ağır surette yaralamışlardır. 
V akadan sonı a suçlulardan Halil 
ağlu Mustafa yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiş ve kaçan arkadaşı 
suçlu lbrahim oğlu Mustafa hakkın 
da da kanuni takibat başlamıştır. 

riyorlardı. Beyaz ciltli tacir, bu şa·' Bir çocuk kazaen tiifenkle 
şırtıcı vaziye°ıten kurtulmak üzere 

1 
._ d } d 

kayığa atladı. Kayık yola çıktı. Fa· arKa aşını yara a 1 

kat gemiye doğru <!eğil de adanın : Kadirlinin Nehirli kö} ünden Ha 
bir girintisine doğru gidiyordu. Der lil oğlu 12 yaşında Mehmet adın· 
ken önlerinde büy'ik bir perde gibi 

1 
daki çocuğu ayni köyden Hasan 

sık ağaçlıklı orm;;n belirdi. ı oğlu 13 yaşında Ahmet, dağda geçi 

işte orada Kaplan adası kadı~· otlatmakta iken kazaen av tüfengile 
ları, ona krndilerine hayat arkada 1 yaralamış olduğundan yakalanarak 
şı olmağı tekliş ettiler. Yani. düpe ' adliyeye trslim edilmiştir. Yaralı 
düz bu rrkeği kaçırıyorlardı!.. ı çocuk hastahaneye yatırılmıştır. 

- Seç dediler, Hangimizi istiyor ..: \ 

san, seç Allahın em.iyle evlen. Bu· ~t . . (~ ' ~J+a.c,..,..,~ ( .... ":..: 
rad~:;!·z tacir onları ikna için hay , :c:ı? \~ 1 

li çene çaldıysa para etmedi. Her ım ı 
gectikçe daha çok gemiden uzaklaşı 

1 
21 Nisan 938 

1 
yordu. Nihayet kuvveti tabanların;ı 1 
vererek alabildiğine koşmağa, sonra 
denize atlayarak ::ıçılmağa haşladı. 1 

Gök yüzü kapalı. Hava hafif rüz 
garlı. En çok sıcak 27 santıgrad 
derece. Gemisine yaklaştığı sırada tay-

1
. 

falar bir kayıkla yetişerek onu aldr -----;'.o· .... _______ _ 
lar ve "Kaplan Adası,, kadınla·ı bir 
kere daha parmakları ağızlarında, 1 deniz ortasında kalmış olan o ada 

1 

- , 
Et • 

ıyıce 
• ucuzlayacak 

Adolf Hitler 
imparator 
mu oluyor? 

Dün gelen /11giii. gazeıele 
lerinde ve bılhassa Deylı 

Heraldda şaya111 dikkat bır 
yazı okuduk, buna ayneıı a 
ağ•}a naklediyoruz: 

vekalet· bütün 
izahat istedi 

Dahiliye 
vilayetlerden 

Et fla1ının ucuzla1ılması hakkında Dahlllye veklıletlnden Vi-
13yete bir tamım gelml•tlr. Tamimde, lıalkın en mUhlm zaruri 
lhtlyaçlarından~blrl olan etin behemehal ucuzlatılması için N azi muhafızlar MMukaddts 

Roma imparatorluğu,, nun 
eski armalarını sık bir blrllkler te,kll olunması ve 

mezbaha resmi olarak kilo ba 
,ına alınan Ucretln tenzlll için 
ahnabllecek tedbirlerin acele 
blldlrllmesl emrolunmuftur. 

Vekalet lstanbulda et fiatının 
ucuzlatılması için bir çok tedbirler 
alındığı halde civar vilayetlerde et 
fiatlerindeki yükseklik yüzünden 
celeplerin kasaplık hayvanlarını da 
ima o vilayetlere götürüp sattıkları 
bunı;n için birlikler teşkiline kat'i 
zaruı et bulunduğu Ticaret odası ile 
belediyelerin bu hususta müşterek 
bir rapor hazırlamaları, vilayet vası 
tasile vekalete göndermeleri bildiri! 

miştir. 

-

MAHKEMELERDE: 

Hapsane firarisi 
tevkif edildi 

lslabiye kazasının Tiyek köyün 
den Yusuf oğlu Feyziyi tabanca 
ile öldürmekten suçlu olan Cebel 
bereket mahkemesince 1 O s~ne 
ağır hapse mahkum cdılen Duran 
oğlu Ali 6 sene firardan sonra 

Adanada yakayı ele ve•miş ve ad 
liyeye teslim edilmiştir. 

Alinin birinci sulh ceza mahke 
cesince sorgusu yapılıp tevkifine 
karar verilmiş ve ayrıca asli cezası 
nı çekmek için ceza evıne konul· 

muştur. 

Bir kıza 
eden 

tecavüz 
adam 

Seyyar kıptı aşiretinden Veli kı 
zı 340 doğumlu Enıinenin yayla:lan 
gelirken Karaisalının aşağı yirikler 
köyünden Aziz oğlu lsa tarafından 
ırzına geçilerek kızlığı bozulduğun 
dan yakalanan lsa Karaisalı sorgu 
hakimliğince yapılan ilk sorgusun 
dan sonra tevkifine ve ~duruşma 
sınında Adana ağır ceza mahkeme. 
sinde yapılmasına karar verilerek 
şehTimiz cna evine gönderilmiştir 

Sebze fiatları 
biraz ucuzladı 

Şehrimiz sebze halinde yeni çı· 
kan sebzelerden bir kısmı epeyce 
ucuzlamıştır, 

Taze kabağın kilosu 40, taze 
yaprak 15, Ispanak 6, bakla 5, be 
zelye 25, karnebahar 20, erik, ba 
dem çağlalarının kilosu da 20 kumş 
tan satılmaktadır. 

muhafz,ya:altında bulundurmakta 
dırlar. Bu imparatorluk timsa1 leı 
şimdiye kadar Viyanadaki Avustur· 
ya milli bankasında bulunuyordu. 

Almanlar bunu oradan alıp tekrar 
imparatorluk hazinesine koymuşbu· 
dır . 

Bu eski tarihi imparatorluk ala. 
metlerine fazla kıymet verilnıesı 
Hitleriıı kendini Avı.slnrya impara• 
toru ilan edec~ği hakkındaki şayia· 
yı kuvvetl~ndirmetektir. 

Naziler Almanyada iktidar mev• 
kiine geldiklerindenberi imparator 
luk alametler, bir vakitler Alman 
kuvvet ve zaferinin en yüksek de
receye vardığı devrin timsalidir. 
Mukadde, Roma lmkaratorluğu. 

" 

Mısırda hilaf et ila
nı mümkün mü? Alman imparatorluğu idi ve 800 sene 

- Birinci sahifeden artan -

"Fakat 17 milyonluk Mısır nüfu· 
su içinde 3 milyon kıptı vardır. fsliim 
devlelleri de bir halifeyi hiç iyi kar· 
şılamıyacaktır. ltalya, Habeşistan fet· 
hinden sonra kendisine müslümanla
rın hamisi rolünü vermiştir. 

Bu sene de Mekkeye üç bin kişi· 

lik bir hacı kafilesi göndermeği dü· 
şünüyor. Bunu, her halde, Fransa ile 
lngilterenin nüfuzunu kırmak için ya 
pacak. Fakat bu küçük siyasi tabye· 
nin müslomanlar üzerinde hiç bir le· 
siri görülmiyecektir. Onlar, masrafı 

faşizm tarafından görülen bir seyahat 
yapmış olmakla iktifa edeceklerdir. 

" Hiç bir isliim devleti halifeliğin 
tekrar tesisi fikrinde değildir. Şark 
milletleri, daha ziyade, bütün isliim 
cemiyellerinin dahili ve harici sulhü· 
hünü temin edecek bir nevi Şark mil. 
!etler cemiyeti kurmağı düşünüyorlar. 

" Törkiye cumhuriyeti 8 Temmuz , 
1937 de imzalanan Saadabat misakı 
ile bu fikri tatbika ,başlamış bulunu. 
yor. Türk diplomasisi bu misaka Ef· 
ganistan, Irak ve lranı almıştır. Dok 
tor Arasın son Mısır seyahatinde de, 
şüpheşiz ki: Mısırın bu döı t millet 
misakını girmesi hnuşu 1 muştur. 

sinde Şarlman tarafından tesis edil· 
mişti. Bu imparatorluk, ort::ı çağda 
da bütün Avıupada en büyiik 

memleketti. 
Mukaddes Roma imparatorluğu 

11:104 senesind! Nakolyou tarafından 

parçalanmıştır. 
Habsburgların tahta genlişinden 

den itibaren Viyana imparatorluğun 
merkezi olmuştur. 

Muka Jdos Roma imparatorluğu 
armaları arasında Şarlmanın tacı da 
vardır. Bu tac, ondan sonra, 1000' 
sene. diğer imparatorların başına 

konmuştur. 

Almanlar ara~ında meşhor taç 
giyme elbiseside bulunmaktadır. 

Almanya bu eski imparatorluk 
armalarına bir çok defa alaka gös· 
teımiştir. Mareşal Gşring, ilci ~t ne 
evci, hususi surette Viyanaya gittiği 
zaman ilk arzusu, bu imparatorluk 
armalarını görmek olmuştu. 

Nazi 1erin bn araştırmalarına kar 
şi ısrarlı arzulaıı üzrrine l:aşvı kıl 
Şuşnig onları milli l:an~a) a kaldır· 
mışlı. 

" Fakat Mısır şimdilik bu misaka 
girmek niyetinde olmadığını bildirmiş
tir. Gizli bir red mi' yoksa muvakkat 1 
bir çekinme mi? istikbal bunu göste. 
recek. 

(Deyli Herald'da,) J 
-------

Oraya ilk defa olarak girmeğe 
muvaffak olan adam Hanri Morgan· 
dır. Hanri Morgan, Panamayı lspan· 
yollardan •lmak üztre geldiği za· 
man, Kaplan adası ahalisinden de 
asku toplayabilmek yolunu bula 
bilmiştir. 

boynu bükük kaldı. 1 kadar yalnız, güzel ve ç~vik vücut , 
Kaplan adasında bir erkek yok 1 lu Havvalar, ebedi gün ışığının al 

23 Nisan 
" Her ne olursa ;olsun, Türkiye 

Cumhuriyeti iki tablo üzerinde rol 
oynuyor: Balkan Antantının onderi ol· 
makla beraber, Müslüman Ş3rkında 
biıyük bir rol sahibi haline geliyor. 
Sultanların, ellerinde " müslümanla
rın reisi,, ünvanı bulunduğu halde le· 
min edemediği nüfuzu !itik Türk dev-~ 
Jet sulh içinde temi1 ed•cekt r.,, 1 

Arşiduk Otto 
Macar kralı 

olmak istiyor 
1 mu? Var ... Fakat p"k az Bütün er 1 tında ve uman zaman berrak sula 

kekler, Panama şehrinde, yahut di· ı rın içinde Adlme aile hayatına has 
ğer şehirlerde. Yahutta sabile işle ret cekiyorlar. 
yengcmilerde ta)fa'ık cJiyorlar. Ve . Ve, Ac'e n'den bir cev~p gclmi 
"Kaplan adası,, denen ycrd,. tıpkı 1 

yor. Ne garıp dünya! 

Size çocuğu düşündü 
recek haftanın başlan
gıcıdır. 

----~-------------

Fransız gazetelerirıde o'rnduğ0 

mııza göre: 
Avusturya tahtına çıkmak ı 

senelerce hayal beslemiş olan Aı. Ondan sonra Çinglton, Smit, 
Blelchird gibi korsanlar, Kaplan a r 
dasının yolunu tamamen açmışlar; A A\u~luıya Habsburg 
ahalisi ile temasa başlamışl:ırdır. h~neJ ,rınJan Pıensses Prenses Elizabet mevkuf 

, dük Otto da Belçikada şalosurı 

' 

oturuyor. Avu~turya Almanya 
geçti len mora, kendisi hakk 11' 

Kapları adası ahalisi ticarete ko Elizı' e , u un müddet 
enberi çekildği şato· 

yulmuştu. Demir ve bıçak alır, al-
i 

sunda tevkif edilmiştir, Fakat pren 
tııı ve inci verirlerdi. ncinin kıy· 

sesin tevkifine sebep krallık tarafta 
metinden o kadar bihaberdiler ki, 

rı olması değil, bilakis sosyalist O· onları, Kanu adını verdikleri kayık. 
!arak' tanınmış olmasıdır. 

!arının burnuna çakarlardı. Ayni su· Eski Avusturya _ Macaridan im. 
retle altını da, kayıklarında kullanı· paratoru Fransuva Jozefin torunu 

yorlardı. olan Elizabet, Avusturya "kızıl pren 
Panama kanalı açıldıktan sonra, ses. ismile tanınmıştır. Elizabet, 

tacirler Hindistan cevizi almak üzere meşhur Mayeıling faciasının kahra· 
Kaplan adasına üşüştüler ve Kaplan manı olan Arşidük Rodolfün kızıdır. 
adasının erkekleri de bu arada Pa- Pşensesin sosyalistliği daha genç 
naınanın serbest ve medeni hayatına kızlıgında başlamıştır. Bütün sarayda 
kapılarak adayı teıketmişlerdi. resmi gazete olan "Rayhspot. oku· 

Ademsiz: Havvalar adasına girdi 1 nurken genç kızın "Abayter Tsay-
ğiniz vakit, karşınıza çıkacak oları tuııg. (işçi gazetesi. ne abone olma. 
insanlar, esmer derili güzel vücutlu sı ilk fırtınayı koparıyor. 
bir takım kadınlardır, Bunlar, berrak Büyük babası Fransuva Jozef, 

______________________ .............................. _. .. 
1 tevkif müzrkkcresi kesildi: Avustv 

- Sarayı gülünç ınevkie düşü· 

rüyorsur, diyor. Hattı hareketini de· 
ğiştirmezsen şiddd kullanmağa mrc 
bur olacağım .. 

Fakat prenses, fikrini değiştir

miyor. Hatta daha ileri varıyor: Bir 
gün kızın, sosyalist p~rlisi lidı·ri Fritz 
Adlerle ınrktuplaştığı da meydana 
çıkıyor. imparator, eline geçen bir 
kağıtta pıensesin (resmen Marksist) 
ve (dinsiz) olduğunu Öğreniyor. 

imparatorun hiddeti son lıaddini 
buluyor ve şu kararı veriyor: 

- Bu aıi kızı evlendirmeli ... 
Bunun iizerine, ilk aklına gelen 

adamı: Otto Vindikgartı çağırtıyor: 
- Elizabet izdivaca talip olur· 

sanız, reddetmem, diyor. 

iki üç gün sonra da dügün oiu 
yor ve on dokuz yaşındaki "Asi kız. 
prens Ü•to ile evleniyor. 

Fakat prens, debdebeli hayata 
tahamnıül edemiyor. Kocasiyle hiç 
anlaşamıyor, Hayatı büyük bir iztı. 

rap içinde geçiyor. Siyasi fikirlerini 
d~ bırakmış değildir. 

Nihayet, ıımumi bMpten sonra, 
Avusturyada krallık yıkılıyor. Pren. 
ses artık kendini, hürriyet irıe kavuş 
muş görmektedir. Koca:ıı ile de bü 
tün alakayı hs· r ,k derhal gidiyor. 
sos)al demokrat fırkasına resmen 

aza yazılıyor. Bundan sonra da Peltz 

ner ismindeki muallimle evleniyor. 

Bu adam da kendi fikrindedir. 

ikisi beraber sosyalist propaganda. 

sına başlıyorlar ve "kızıl prenses. 

ihtilaci kadınların başına geçiyor. 

Fakat babası, Arşidük Roılolfün 

ölmesi prensesin bütün maneviyatını 
kırıyor ve bu Mayerling hadisesin 

den sonra (Kızıl prenses) bir şatoya 

çekilerek, son derece münzevi ve 

gamlı bir hayat yaşamıya başlıyor. 

Nihayet bugün, yaşadığı bu şa· 

toda kendisini Alman polisleri tev· 

kif ediyorlar. 

Al 1
. ,,. 

yaya veya manyaya ge ırse 
kif edilecek ... 

Arşidük Otto bugün avusl~r 
tahtına grçmekten de artık tall11 

le ümidini kesmiştir. Yalııız 1 l 
mukabil Macaristan~ kral olfll

1 

ihtimal dahilinde görüyor. 

Diğer taraftan Avusturyada ~ 
ning aleyhine açılacağı söyleO 

rk'· davanın Habsburg ailrsi de a 3 ~ 
olduğu haber veı iliyor, ~lınarı ~.ı 
kumeti Şuşning, başvckılkerı c!~ 
nunu esasiye. m_ugayir ~!arak i 
imparator aılcsıne malıarını 
ettigini ileri sürüyor. Bunun içirıiıı' 
bsburgların Avusturyadaki m•

1 
Alman hükumetine geçmiş saY1 

temiz bir su içinde yüzmekle vakit hiddetinden köpürüyor ve: 
geçirmektedirler. Sonra uz\m kayık·!--------------------- tadır. 

a 
s 

ç 
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HIKlYE 

Doğru yola sevk 
----------·- Maurlce Dekobra 

- Azizim, diye sözünü tamam· 
ladı, bu akşam kocamı aldatmak 
tasavvuıundayım. Bu gece saat ya 
rımda .. 

- Ne? 
- Golfte gayet cazip bir lspan 

yola rastladım. Çevık, l.üzel vücut· 
lu güzel bir adam. 

- Peki ne olacak? 
- Kocam bir ay evvel onu, 

Madam ShotWell, tereddüt edi 
yor gibi idi. Talakatimi biraz daha 
artırdım. Öğütlerime aklı yatıyor gi 
biydi O zaman saati çıkarıp baktım: 

- Lilian saat bir .. Randevu za
manı geçti. Sizi evinize götüreyim. 

içini çekerek kalktı . Sonra: 

HATAY iNTiHAB 
MERiYETE GiRDi 

ı Antakya: 21 (Hususi muhabirim"zden - sabaha - Beni doğı u yola soktunuz, 
dostum, dedi. Siz papaz olmalı idi· karşı ) - frar sanın Suriye fevkalade komiseri bu-
niz. gün Hatay intihabat kanununu meriyete· koyan bir 

• 

KANUNU 
l Ciyanonun Londra 

seyahatı 
Roma; 21 (Radyo) Kont Ciya 

yonun L.ondra seyahatı hakkında , 
siyasi muhafilleri ademi maluma t 
beyan etmektedir. 

~ahitc • .'l 

Halkevi başkanlığından; 
Uksal eğe nıenlik b a yr amı ve 

çocuk haftası ,, ünasebetil e gösteri 
kolu tarafından 24, 25 ve 26 Nisan 
günl eıınJe Soa t 20.30 Ja evimizin 
sahnesinde (ya şayan ö liı) ve (Hasbah 
çe) piyeslari temsil ed ilerek ve lıu 

temsill er iç:n halkcvindc n gir i ş k .ır • 
tı verilecek tı r . 
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ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nıhal Bayat 
bana tanıştırdı. Berabe-rce g••lf oy· 
namaya başladık . Bu müddet içinde 
lspanyol pek ziyade hoşuma gitti. 
Sempatimi müthiş bir surette okşu· 
yor. Evvelki giin brni gizlice ku · 
cak.layarak bu gece için benden söz 

.ıldı, Şimdi biraz sonra onun yanın
da olacağım .. 

Otomobile bindik, Lilian'ı evinin ; emirname neşretmiştir. 
kapısında bıraktım. --------------------------· 

Çek ordusunun 
20 inci yıl dönüınü 
Prağ: 21 (Radyo) - Çek ord~su 

nun 20 inci yıl dönümü büyük me 
rasimle kutlanmıştır. 

Mersin Yoğurt pazarı 

-- Vay canına! 
- işte kararım bu .• 
- Fakat gitmem,.Jisiniz! 
- Niçin? Hayır dostum, zannet 

tiğiniz gibi olmayacak. sadece tepe
den bakıp döneceğim . 

- Sizin gibi ğenç bir kadın 
gece yarısından sonra bir lspanyol· 
la gevezelik etmiye giderse işin ta 
mamlanacısğını o gün düşünmemek 
safdillik olur. 

- Sizi temin ederim ki, herşe
ye karar vermiş değilim .. 

- ihtimal .. Lakin 12,45 te du· 
daklarınız birer kadeh likörle ıslana· 
cak. Onun tablolarını seyredecek 

siciz. Saat birde biblolara hayran 

kalacaksınız, biri on gı-çe ona: 

"Dostum ileri gitmeyin!. diye· 
ceksiniz. Saat fir buçukta iı e ya· 
vaşça: Sevgilim diye fısıldayacak 
sınızl. 

- Oh, siz ne fena düşünüyor
sunuz! 

Bu vakadan iki gün sonra güzel 
sanatlar kulübüne gitmiştim. Bir dos . 
tum beni görerek yanıma koşın ve 
elimi sıktıktan sonra : 

- Şimdi lngiliz dostlarımdan 
Edvard ShotWell'in yanınrlan geliyo·) 

Ingilterede 
Alman kadın 

casusları 
rum, dedi. 1 

Onu tanır mısın? Mürebbiye sıfatile İngiliz 
- Adını duydum. Bir yerden 

. ' tt ' l'b 1 zabit aileleri yanına ışı ım ga ı a. 

- Bu ShotWel'le- çok sıkı fıkı ı giriyorlarmış ! 
ahbabız; lıana bir şey söyledi ki: Londra : 21 ( Radyo)- lngiliz 
çok güldüm. Karısına bir ay evvtl 1 işçi partisi mebuslarından Mander 
güzel bir genç takdim etmiş. Bu gen avam kamara~ına bir tezkere ver· 

cin muhakkak karısını_ ka~dıracağını 1 miş, birçok Alman kızl~rının h~z
umurak tanıştırmış. Çunku bu suret- metci veya dalıa yüksek bır mevkıle, 
le kulpunu bulup karısından ayaıl· mesela mürebbiye sıfatiyle aileler 
nıak istiyormuş. Fakat tam iş yolu. arasına girerek casusluk ettiklerini 
na girec~ği gece bir faziletli uka- bildirmiştir. 
la çıkmış, karısını, kocasını aldatmak Mander'in raporuna göre, bu 

ta~ ~az .geçi.rmi.ş . !~~iliz dostum 1 Alman casus kadınlar, birçok as. 
muthış hıdetlı, dışlerını gıcırdatarak; keri şehirlerde, zabit aileleri nezdine 

- O aşşağılık herifin kim ol- 1 girerek, hizmetçi veya mürebbiye 
duğunu bir Öğ•ensem büyük bir zevk sıfatiyle çalışmaktadır. 
le çen~sini, kafasını darmadağın ede· Avam kamarası namına cevap 
ceğim, diyor.. veı en mebus, Manderden, bu husus 

ita daha delilli malumat vermesini 
istemiştir. 

İZMIRDEKİ MAÇLAR 

Horedyen 
mağlup oldu 

lzmir : 21 (telefonla) - Horrd 
yen takımı ile lzmiz muhteliıi arasın 
da yapılan maç 2 -3 sayı ile lzmir 
muhtaliti lehine neticelenmiştir. 

lzmir muhteliti çkk muvafık bir 
oyun göstermiştir . Hoıedym takımı 
da keza güzel oynamıştır. 

Fransadan 
çıkarı1 anlar 

Paris zabıtasında büyük 
faaliyet var 

Paıis : 21 ( Radyo) - Fransız 

hariciye nazm, Fransada şüphel 

Ecnebilerin sıkı bir kontrol ve ne 
zaret altında bulundurulması mese 

lesi etrafındı mecliste izahat ver 

miştir. 

c. 
saatları : Her gUn 

15- 19 

'

Kabul 

...................... 

Baştan aşağı Heyecanlı , Meraklı , Mü thiş ve Muazzam sahnelerle 
dolu bir şahes e r 

BU AKŞAM 

Asri Sinemada 
8.30 Suvareden itibaren 

Tanınmış ve sevilmiş iki 'lüyük yıldızın en güzel , en çok sevilen ve 
en kudretli verimleri 

Nefis bir Müzık-Hazin bir Macerayı Aşk-Haya tı Hakikiyeyi bütün 
açıkl ı ğile g österen bir film 

Şehirler alev içinde 
O r nıyanlar : 

JOSSELINf. GAEL - SUZY VERNON GABRIYEL GABRIYO 
AYRICA: 

Dünya haberleri - Renkli Mikimavz 

Localarınııı Teldonla temin e debilirsıniz. Kişe her saat açıktır 

- Hayır .. Bu muhakkak böyle 
olacaktır, Biraz düşünelim. Kocanı· T a.n sinemasında ' 

Yugoslavyada Turistlere 
kolaylık gösteriliyor 

Alınan haberlere göre, bu hafta j 
içinde 28d0 kadark ecnebdi Frans~~ıl ,

1 

:...------::::::::~·:::-______________ -: 

ASRI Telefon 250 
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zı bu lspanyolla aldatamazsınız? 
Niçin. iki kapı arasında kaçamak 
bir zevk tatmak için. Tehlike daima 
elrafınızdadır. Ne kadar liberal ol 
duğumu Lilirsiniz. Kocanızı aldatma 
mz benı alakadar etmez. Fakat sizi 
bu yoldan çevirmek vazifemdir. Ko 
canızı tanırım. Ve zannetmiyorum j 
ki, onun asil Britanyalı alnı bu ziy. 
nde müstahal. olsun. Ttcıübeleri
me itimat edin. Biıkaç gün sonra 
bu gece ziyaretinden müthiş bir piş· 
manl,k duyacaksınız. 

Bu akşam 
Belgrat: 21 (Radyo) - Ticaret 

ve senayı nazırı, Yuğoslavyavı zi . 
ret edecek turistlere azami sühulet 
gösterileceğini ve pasaportlardan 
vize harcı alınmıyacağını beyan el 
miştir. 

hudutları ışına çı mağa avet erı -· 

Hey,.canlı, 

Zevkli iki 
Güzel, Neşdi Ve 
fılm L.irden takdim 
ediliyor. 

miştir. yeni çıkan kanun ve nizamlar 
1 

- Cesaretimi kırıyorsunuz, dos
tum! 

- Sonra bana hak vereceksi· 
ni1. Siz şerefli bir kadınsınız; asıl 

kültürlü ve zarif bir kadın.. Böyle 
bayağı maceralara düşecelc vaziyet· 
le değilsiniz. Bu ıandevuya gitme
yin Lilian .. Size hürmetimi biliyor 
5Unuz .. 

- ı3itiyoJUm, ve bu büımeti kay 
bctmek istemem. 

-Teşekkiir ederim. Haydi Lili· 
an evinize döneceğinize dair bana 
söz 11crin! 

-Eğer bu ziyaretten temiz bir 
şekilde kalacağını va.lrdersrm? 

- Vadinizi tutrmıyacaksınız 
Çünkü hadiseler ıkadeniz haricinde 
cereyan edecektir. 

1 
Gösterildiği her yerde büyük 
1->ir alaka ile karşılanan müthiş 
fevkalade enteresan ve dıkkatle 

takip <dilecek bir m(.vzua S>hip 
ve yeni Artis 

g...ı Jeak Laru ~ 
nın misilsiz heyecanlı temsili 

Polis hazır ol 
2 

Mevsimin en güzel en nefis kome
di fılmi, Şampanya gibi tatlı sar 

hoş edici eser ilahi 

Danyel Doryo 
Tarafından yaratılan ve görmiyen 

!erin isteği üzerine 

TATLI BELA 
Güzel ve zarif komedi 
T rkrar Gösterilecektir. 

••• • 
PEK YAKINDA 

1 

>,?~ 1!- T ARZAN, T ARZAN ~ *' 
KUVVETLER KRALI 

9151 

1 

lsviçrenin bitaraflığı 

Paris: 21 (Radyo) - lsviçrmin 
tam bir surette !Jitaraflığını temin 
ıçın tesisler yapılmaktadır. bu mes 
ele milletler cemiyetinin önümii zde 
ki esnasında müzaker mevz;ısu ola 
caktır. 

Roma - Paris gergiııliği 
izale edilmelidir 

Paris : 21 (Radyo) -Paris Soır 
gazetesi bugünkü Sil) ısında F raosız 
ltalyan müzakereleri meselesini ele 
alarak diyor ki : 

" Her ~eyden evvel Fransa ile 
lıalya arasındaki gerginliği izale d · 

meli ve ondan sonra işe bPşlamalı 
dır. Bunuda matbuat başarabilir. ,, 

Alsaray sineması ı 

Amerika baııkalarının 
ihtiyat akçaları 

Vaşington: 21 (Radyo)- Ame· 
rika bankalarının ihtiyat ı.kçaları 
935 senesine nisbetle b~ş nıisli ar 

Bu akşcım 

Ankara Tiyatrosu 
Üçüncü temsili 

(Sönmeyen Ateş) 
3 perde piyes 

Muhar;iri : Nahit Sırrı 

Ayrıca : 
Varyete - Solo -Dans-Mılli şarkı 

9171 

• mı$1ır. Bu vaziyet ş i mdıye kadar inç 

ı görülmemiştir. 1 

Kiralık Bağ 

Bahri paşa mezraasında Celil çavuş 
tahtasında kargir kö~klü ve mun 
lazam bahçtli bağ kiral.ktır . 

Fasih incirli oğluna müracaat 
22 . 23-26 9165 

Asri sinemada 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
Raşit 

Birinci 
Sanatkar 

temsil: 23 
Rıza ve Şadi birlikte 

Nisan cumartesi gündüz muallim ve talebeye 

Gece umuma 

Dikkat Loca ve numaralı • 
• 

Sam son 
koltuklar satılmaktadır. Mahdut 

TELEFON : 250 

Piyes 4 perde 

yerler kalmıştır. lsfcal ediniz. 

-·-- --------
Hayvanlar Vergisi Kanunu 

Kanun No : 2897 Kaou l tarihi: 20 111936 

Neşri tarihi: 29 11 :936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı ka nunla d eğiş tı rilcn l inci madde: 

Vergiden müstesna 
olan hayvalar: 

Diinden Artan -
• 

Vergi mükellefi yeti her yıl kayiJ ıııü d dcliııin 

g irnıesile rrtesi mali yı l için başlar. 

Mali yıl g irdikten sonra ecnebi nıemlcl<ctl t r 
den fürkiyeye idhal edilen hayvanlardan o yıl için 
vergi alınmaz . (1] 

\fıııı}ı) nler 

MadJc 2 - Aşağıda ya zı lı hayvanla r v. rg: .Jen 
muaftır : 

a • Bu kanun mncibince hayvanların kaydının 
ya pıldığ ı mali yıl içinde rlol{an davarl arlar (koyun, 
kılkeçi, merinos koyunu. tiftik keçi ) ve dom uzlar. 

3.J}.3 11 11111<ıru lı kw 11111 /a degı~tırı /cıı ( b. c, c, ) jil,rulrw: [.i l 

b . Bu kanun muci bince hayva ı. ların kaydına 
başlandığı tarihte henüz iki ya şını bit irmemış, sığır, 
manda ve develer, 

- \Türkiye Cünıhuriy eti hududu içinde. bulunan koyu n, kılkeçı , t ı f · 
tik keçi, sıgı r, manda, at (idiş, aygi r, kısrak), ka tı r , deve, eşek v ~ Jo'11Ul 
lar bu kanun mucibince vergiye tabiairler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayıd müddetinin girınesile ertesi mali )' il 

için başlar. , 

Mali yıl girdikten sonra ecnebi menılckc tl erJ en Tıirkıy .,ye ithal <'di · 
len hayvanlardan o yıl için vergi alınmaz . 

[2j 2897 numara lı kanunun d eğı~ en ( b, c, e ) fıkr<l l ar ı 

b) Bu kanun mucibince hayvaıılaıın kaydına baş! ınd ı ğ ı t:ırihte he ııüz 
iki yaşını bitirmemiş sığır manda ve develerle henüz üç yaşını bitirmemiş 
at ( idiş, aygır, kısrak ) katır ve e ş ~kler. 

( Sonn Var) 8303 
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Yurddaki zelzele
nin hakiki blan -

çosu nedir? 
- Biı inci sahifeden artan -

tan bul Rasathanesi, zelzeleye, lstan 
bulun 470 kilometre şarkında ol 
duğu sanılan meı kez üssünün Çan
kırı, Çorum, Tosya arasında bulun 
duğunu tahmin etmektedir • 

En ihtiyar Ankaralılar bile ken 
ılilerini sokağa fırlatan bu şiddetli 

toprak sallanışına şimdiye kadar 
hiç şahit olmadığını söylemekte • 

dirler . 

Hükumetimizin 
yeni bir programı 

- birinci sahifedı n artan --

bet olarak neticelenmesi ihtimalini 
bir hayli artırmıştır. 

Arama mıntakalarında arazinin 
teşekkülleri, strüktür vaziyeti, bu 
aramalar neticesinde zengin petrol 
kaynakları bulmuş olan birçok mem· 
leketlere göre daha çok müsaittir. 

Bu sene araştırma yapılacak 
elan mıntakalar arasında Siird vilye
ti dahilinde Mahmud Boğazı Pıkal, 

~-spanaka ile, Cezirenin şarkı, Kerdut, 
A ima mıntakaları vardır, Ayrıca Her mis 
ıe iki sandaj daha yapılacaktır. Son
daj işleri çok arızalı bir mıııtakada 
yapıldığından çalışmalar, çetin saf
halar göstermektedir. 

Basbirin kuyusundan 1327 

Türksözü ) 

C. H. P. İlyön kurul 
Başkanlığından: 

Kiraya verilecek parti akarları: 

Ticaret odasının bulunduğu bina (Yıldız gazinosunun üstü) Yeni ceza 
neye leitişik 17 ve 15 No. lu dükkanlar. 

Okuma odasına bilişik 9 Ne. lu dükkan. 
33. Numaralı hazır elbiseci dükkanı. 

35. 
37. 

" 
" 

" 
" 

" " 
" " 

39 1. .. Köşe başındaki dükkan. 
Paıti emlakinden yukarıda yazılı akarlar açık artırma ile kiraya 

verilecek ve kati ihalesi l O Mayıs 938 Salı güpü saat (17) de parti bina· 
sında yapılacaktır. isteklilerin her gün saat (16) dan sonra partiye uğra. 
yarak tekliflerini yapmaları ve ihale tarihi olan 10 Mayıs 938 Salı günü 
saat { 17) de parti binasına gelmeleri ilan olunur 

22-29-7 9164 

22 Nisan t 938 

l __ B_E_L_E~Y_E_i __ LA_~ N __ L __ A __ R_ı:....--JI 
1- Bir sene müddetle icara verileceği ve 28/4/938 tarihinde ihale 

!eri yapılacağı evvelce ilan edilen Belediye emlakirıden Şölen gazinosu ile 
Belediye altındaki Berber dükkanı üçer sene müddetle icara verilecektir. 

2- Şartnameyi. gormek istİyenlerin Belediye muhasebesine müracaat-
ları ilan olunur.9117 6-13 - l 7 - 22 

1 ·- Belediye kanarasında bir sene zarfında kasaplar tarafından kesi· 
len Koyun, Keçi, ve Kuzuların sakatat tesmiye edilen ciğer , ayak,kelle 
ve işkembeleri kasaplar nam ve hesabına ve şartnamesine göre açık ar 
tırmaya konulmuşlur. 

2- Muvakkat teminatı üçyüzliradır. 

3 - ihalesi Mayısın beşinci perşembe güı . ü 5aat on beşte Belediye En 
cümeninde yapılacaktır . 

4- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada gö 
rebilirler . 

5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile bitlikte Bele. 

Bu bahis üzerinde söz ~öyle 

meye salahiyetli olanlardan öğren 
diğimizc göre , bu zelzelenin inhi • 
dami olması kuvvetli bir ihtimal 
içindedir. Ankara metorolojik vazi · 
yeti itibarile orta tabakalardan mü. 
teşekkil bulunmaktadır.Halbuki zel. 
zeleler , tabakaları karışmış olan 
arazide , hafif noktalarda tekasüf 
etmektedir. 

metrede su bulunmuş, petrol çıkma
mıştır. Müreflede 125-300 metrede 
8 sondaj yapılmıştır. Burada benzinli 
gaz bulunmuş ise de sahasının kü· 
çiik olduğu anlaşılmı.ı r Yanda küçük 
bir galeri açılmış, bir iki ton kadar 
petrol bulunmuştur. Mıntakanın µek 
elverişli olmamasına rağmen tetkik
ler devam edecektir. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz• 

, diye Encü .nenine müracaatları ilan olunur . 9141 17-22 ·-26-30 

inhidam zelzeleleri olan yerlerde 
- Garp Anadolusu gibi - tabii 
mağaralar vardır. Tuzlu olan toprak 
kısımlarında toplanan sular, bu tuz
ları eritmekte ve üst tabakanın mu· 
kavemetini azaltarak, üzerinde ağır· 
lığa dayanamaz hale getirmekte. 
dirlcr . Böylelik milyonlarca kilo
metrdik bir çöküntü olmakla ve 
dolayısile yer sarsıntısı husule gel· 
mektedir. Dün Ankarayı sarsan zel. 
zele ufki idi . 

Mlmarları dlifUndUreçek 
mesele: 

Dünkü zelzele yeni Ankara ya
pısı için çttin lir imtihan olmuş 
ve bir İnşa lıakikatini de meydana 
çıkaı mıştır . 

Hermis kuyusunda 900 • 910 
metre de hava gaz bulunmuş ve bu 
gazla makineler iki üı; hafta çalışmış
lardır. Brnada muhtelif petrol ema• 
relerine rastlanmıştır. 

Diyarbakırda oldukça güzel 
mayi petrol emaresine rastlanmıştır. 
Kuyuda çok su olması sebebiyle bu 
seviyenin araştırılması, kuyunun sonu 
sayılan looo metreye varıld;ktan 

sonra tesbit edilecektir. 

Halkevi 
dan : 

Başkanlığın-

23/Nisan/938 Cumartesi guııu 

saat (20, 30) da ulı·sal eğemenlik I 
b~ynmı ve çocuk haftası onuruna · 
evimizde bir gece yapılacaktır. Bu 

1 

ğeceye gelmek isteyen arkadaşların 1 

Dcrh•I Ali l<ıza Kclleşekcr tic!!; clhanesinc giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldtz 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

t~min edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak için en e:onomik, en uczu a iZ a köınürüde Alı Rıza Kelle 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kömürü k_ul~a?makla hem milli bir cevherin .. isti?
lakını arttırmış ve hem de mustefid 

olacaksınız. Odun kömürü arlık aranılınamağa mahkümdür. İ 

M d k.. .. .. .. 1 a en omurunu mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 1 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 74 Bugüne kadar yapılan inşalarda, 

şt bir güzelliği, toprak vaziyeti ; bü
lasa inşaya lesiıi o'an her şey göz 
önündr lulunduru1muş , falcat lcuv

vetli bir zelulede binalann muka· 
vemeti için esaslı tedbirler alınma
mıştı. Şimdi, çok seyrek olsa bile , 
böyle veya hundan kuvvetli zelze
lelerle de binaların dayanma kahi 
liycti bahis mevzuu olabilecektir . 
Dünkü zelzele , betonarmenin bir 
muvaffakiyeti olmuştur. 

Halkevindtn giıiş kartı olmalaı ı 1-------------·--
r'ca olunur . j .------------~ 

9163 Sömikok ve Kriple 
TÜRK SPOR KURUMU SEY. 

~~~ =BOLGEsı BAŞKANLIGIN Maden kömürü 
Adana stadyum s.,hasında 

yapılaçaK spor tesisatları ın. 

şaatı llAnı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: A-
dana Spor sahası iıı~aotı. 

2 - Keşif bedeli: (18873] On se-
kizbin sekizyüz yetmiş üç liradır-

3 - Eksiltme: 24·5-1938. Tarih. 
salı günü saat [15] de P dana C.H 
Partisi binasında T. S. K. Seyhan 
Bölgesi Başkanlığında leşkiledilecek 
komisyonda kapalı zarf usulu ile ya
pılacaktır. 

Topraklarının altı , pek sağlam 
olmıya n bazı memleketleı de inşa , 
her şeyden evvel hatıra zelzele ge. 
liyor . Ankaramız jeolojik vaziyeti 
itıbari!e yeraltı tabakaları kuvvetli 
ve sağlam bir şehirdir. Bu itibarla , 
böyle beklenmiyen ve nadir olan 
sürprizler dışında şehrimizin yerin· 
den oynoması gibi kötü ihtimallerin 
çvk uzağındayız. 1 4 - Eksiltme şartnamesi ve bu -

· na bağlı müteferrik evrak İstanbul, 
i Ankara ve Adana Nafia Miidürlükle-Dlger fehlrterlmlzde 

Zelzele,sahası içinde olan digcr 
şehirleıimizde bazı tahripler yap
mıştır . Yakın köylerde bir iki ev 
yıkılmıştır . Ankara kazalannda da 
bazı ufak ve çoğu çatlama halinde 
zararlar vardır . Fakat diger bazı 

şehirlerimizde sarsıntı daha kuvvetli 
olduğundan zararlar o nisbetıe fazla 

rinde göriilebilir. 
A] Eksiltmeye girmek için istek • 
!ilerin [1415] lira [4S) kuruşluk mu· 
va~kat teminat vermeleri ve bu işi 

yapabileceğine dair Nafia Miidüı lü
ğünden tasdikli ~vrak göstermeleri 
lazımdır. 

olmuştur . ı 
Ankara ; 21 (Telefonla ) -

Sovyet Rusya, ltalya Büyük Elçileri 
dün Hariciye Vekilini ziy<tret ed<"rek 
Kıı şehir felaketinden dolayı hüku 
metlerin taziyetlerini bi1dirmişler 
dir . Hariciye Vekili de cevaben 
hükumetimizin bu hurnstaki tehas 

süsat ve teşekküratını ifade etmiştir. 

B] isteklilerin te!;Jif meptuklarını 

üçüncü maddede yazılı saallan bir 
saat evveline kadar kumisyon başkan 
lı~ıııa nı:l.Luz ın"k : bil'nde · vermeleri 
lazımdır. 

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
9146 5 

C] Posta ile ı1önderilecek teklif 
!erin dış zarfı miihlir mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazıındır. 

DJ Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 9160 

22 - ?.7 - 3 - 8 

Su işleri 6 ıncı şubesin
den: 

Kandl g.izargahına tesadüf edüp 
istimlaı. olunduğu ilan olunan gayrı 
menkullerden sol sahildekiler 25.4. 
938 ve sağ sahildekiler 25 ve 26 
Nisan 937 tarihleriııd: teslim alina· 
caktır. istimlak kararnamesinin 13 
üncü maddesine tevfikan alakadar· 

1 ların mezkur göünlerde mahallinde 
hazır bulunmaları ve ferağ işlerinin 
ikmali için de dairemize müracatla· 
rı olan olunur . 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top ' saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 158 Belediye karşısında 

.--~--------~--~~-----~------------
Al bayrak Mustafa Nezih Çayı 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Diioyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 
göre muhtelif numaralı fertipleri vardır . 

Albayıak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelieşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 11 

Adana 
hukuk 

sulh biriı~ ci 

hakimliğinden: 

Dosya No. 93o/ 114 

Adana inhisarlar idaresi ve· 
kili avukat Kemal Çdik tarafından 
Misiste mükim topal Hasan oğ:u 
Ali aleyhine açılan alacak davasının 
Adana sulh 1 ine~ hukuk mahkeme. 
sind~ yapılmakta olan duruşmasın
da müddeialeyh Ali namına çıkarılan 
davetiye z -brıııa mübaşir tarafından J 

Vtril~ıı meşruhatta müddei aleyhin 
ınalıalli ikameti meçhul bulunduğu 
hildirilmcsine binaen ilanen tebliğat 
ifiasıra ve duruşmanın 23/ 5/938 pa 
zartesi günü saat 9,50 ye talıkine 
karar verilmiş olduğundan yevm v,e 
vakti mezkurda müddei aleyh gel· 
mediği veyabirvekil tayin·edeı ek gön 

Kuzu eti 
"18,, ve "15,, numaralı bsap 

dükanlarnda taze kuzu eti kilosu 
"50. kuruşa pazar günden itibaren 
s1lrlmaktadrr. 

9172 

Satılık patoz 

Mdreşal markalı, döıt buçuk a
yak işler bir halde bulunan bir pa
toz makinesi bütün teferrüatile sa
tılıktır. isteklilerin Saathane ci~aıın· 
da Köylü Kır2athanesi müsteciri Re
cebe müracaatları. 

9158 2-3 

ra ·ı itihaz edileceği tebliğ makamına 
kaim ö?mak üzere, ilan olunur. 

9168 dermediği takdirde hakkında gıyap ka 9162 

müjde 

"GOLEMAN " Lüks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki saallla 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 
•• 

SATIŞ YERi; Hükumet caddesinde Omer Başeğmez 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No: 65 Ticarethanesi 

9170 1 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? 

• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçlimai Muavfnet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

Berrak 

Renksiz 
Kokusuı 

: Latif 
: Mutedil 

1 

Kaleviyet : { 100 sm3 suya sarfolunan N 10 H 
mikdaıı ) 0.2 sın3 

Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi mııddeler için sarf olunan müvellidilhumu1 a 1ı 
Sülfat 
Klor 
Nitrat 

( SÔ 4 ) 
( Ci ) 
( No 2 ) 

litrede 0.40 gr. 
,, 0.0033 gr. 
.. 0.0074 
.. 0.00~0 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederrk ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borulula içi mermer döşeli bellu h3· 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fıziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında dı' 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkiındıktan sonra doldu· 
mlmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühütlenerek şehrimiıe 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da K ayadelen Suları gibi berrak . sıhhi, ııe 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 189 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


