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Şark Misakı Tahranda Me- D ___ er~.i.m _____ de ü~ Japon filosu ha· 
1 1 ı d Halkın ekinlerini çalı reket . emrı·nı· ald r asim e mza an ı. mak istiyen çapul- • • 1 

cular .vaha/andılar Çin orduları, tahşidatle meşguldur. 
Şehinşah, S.M. Rıza ıi;~ Pehlevi mükellef bir 
ziyafet verdi ve bunu bir suvare takip eyledi 

Hariciye Vekilimiz Moskovaya gidiyor 
l'alıran , 8 (il u· kışlamıelarılır. 

8U&i mulınbirimiz· Akşam, Şahinşab S. l\I. Hıza 

bir viyafct verilnıi~, Zİ)afeııe eamİ· 

mi \'C dostane nuıukJor teati cdıl· 

d" ) Af ıı- Hun Pehlt•vi tarafından miikrllcf ~h - gıııı l.3· 

rlciyc Xuzm Serdar 

?ııelınıcd Han. lıu 
lııh:ıb, Tahrana gl'I· 
llıişıir. Afgan ~\azın. 
lrıın Hariı•iye .:\:ı:zırı 
\'e Hariciye ,\eza· 
reıi erL.üııı tarafın· 

dan Tahran hmlud· 

larındd karşılanmış· 
tır. Tahrandan bir görünüş 

.;ahinşnh !:i. i\I. Rıza ilan Pdı· leı arasıudnki ademi ıecınüz ,.e 
le\'i, tıaat 19 da Afgan Hariciye :-la· mütekabil yardım misakının imza 
l mera~imi miinas~lıetile kordiplo· 
ırıoı kabul etmiş ve fığlc yeme· 

matik ve İran hük(ımcıi erkanı 
~ine alıkoymustur. 

tınrnyu da\•etli bulunuyorlardı. Sa· 
Tahran, 8 (Uususi muhabiri· rtn Ye Tahranın bütün caıltleleri, 

lrıizden] - Bugün Tahranda tarihi Türk,Irak, lran ,.c Afgan ba)rakla· 
bir gnn geçirilmiştir. tı~tı-den son· rile donatılmış idi. !;'ark ı,aktı, 
ra Türkiye. Irak ' 'C Afgan Hariciy~ dört de\ let Hariciye :'<lazırlan ıara· 
l\azırları sara) a gı•lmişlcr \"e me• fımlau alıın kaleuılcrlc iınzalanmtş 
'••imle karşılanını~lardır. Dört mil· \ "C hazır bulunanlar nazırları al· 

-------------~--·~·~•-4 

Filistinde nıülıim hadise-
lel"e intizar olunu yol' 

bün, üç lisan Üzerine yüz bin
lerce beyanname dagıtıldı 

~ilistin nasıl taksim edilecek? 

... 

/\ııdüs sokaklarında dol~şan Jngiliz zırhlı kamyonları 
Paris, 9 (Radyo)- Filistinin 1 kanlı hadiselere meydan ver· 

~~ksimi hakkında Krallık tah- memek için lazımgelen ted~ir: 
ı 'k. hey' etinin verdiği karar, leri almış ve icap ederse orfı 
11tıltereyi bugünlerde son de· idare ilan etmeğe kaı ar ver· 
tece düşündürmektedir. miştir. 
. lngiltere, Araplar olduğu Filistinde kanlı hadiselerin 

~•bi Musevilerin de taksime zuhuru kuvvetle muhtemeldir. 
'tiraz etmelerini dikkatle takip Kudüs, 9 (Radyo) - Arap· 
~diyor. !arla Museviler, Fılistinin tak· 
Alakadarların verdiği malu- sımı mes' elesinden dolayı dün 

ıöre, lngiltere hükumeti yüz binlerce beyannameler 

nıi~tir. Ziyafeti bir suvnre tııkih 
etmiş \'e Tahranın güziıle ailclı'ri 

su \ ' il rcılc hazır lııılıın ııı u~lanlı r. 
Bağılad, H (Radyo] - lrıık ilt• 

lraıı nr.tQınclaki buduıl ibtiliifıımı 
ve Şauülarulı ıııe;:dcsiniıı halleılil· 

ıııc .. i \C iki clHlet aın~ııııla hir 
do,tluk muahedesi imzalanması, 

lrnkta se\'İnçle kar;ılanmıştır. 
Istanbul 9 (Hususi)- Hariciye 

Vekilimiz bay Rüştü Ara~, 

bugün Tahrandan Moskovaya 
hareket edecektir. ---·---

Gomar ___ ..... ____ __ 
BugünMüliyim 
le güreşecek 

lstanbul, 8 (Husui) - Ame· 
rikalı Boğa Gomar, pazar gü· 
nü Mülayimle yaptığı güreşte 
mağlub olduğunu kabul etme· 
ıniş ve bu karara itiraz eyle· 
miştir. Bu sebeble Gomar ve 
Mülayim yarın(bugün) güreşe
ceklerdir. 

Gomar, Tekirdağlı Hüseyin 
ile güreşmek üzere maçtan 
sonra lzmire hareket edecektir. 

bastırarak dağıtmışlardır. Bu 
beyannameler, Arabca, ibra· 
ince ve Ermenice yazılmıştır. 

J,ontlra, 8 (A.A.) - Arab ve 
Yahudi kültürlerini birleştirme 
nıya biribirine yaklaştırmağa im· 
kün yoktur. Şimdiki manda ipka 
edilcli~ri takdirde ırklnr arasında 
esasen d erin olan uı;urum Lir kat 
ılabu derinleşecektir. :Filistin hak· 
kıııda tahkikatta bulunan kraliyet 

komisyonunun tarihi telılilleriniıı 
başlıca iki neticesi bunlardır. 

Koıuieyoıı şimdik.i ruantla) a 
nihayet verilmeeini ve memleketin 
üçe &) rılmasını temin etmek iı;iu 

de bir taraf lan AraLlar \'C Ma\'e· 
rap Erdiin lıükumetile diğer taraf. 

tan da siyonist teşkilatile nı iizakc· 
reye girişilerek muaheılder i mıa 
edilmesini t4v~iye etmektedir. 

.Memleket şu şekilde üı;e nyrılacalı.ıır: 
l .\lıt-.·erayı Erıliinc bağlı 

Lir rab kısmı, 

2 - Bir Y ııbudi kısmı, 
3 - Kudüsün ~imalinde bir 

noktadan başlanılarak Hey hıllalıa· 
mııı cenubunda bir noktaya kııdar 
uzanan ve Kudüsten Y 11faya kadar 
denize giden Jıir bulvarı muhle\'i 
İngiliz mandası altında bir arazi 
kısmı. 

Bu ınanclaya aynı zamanda :-1 ll· 
seyre idıırcsi de te,·Ji edilerek Lu 
idareye 1'abriye sularııım ve sahil· 

!erinin kudsiyetini muhafaza et· 
ınek ve Arab, Yahudi devletlcriotlc 
bulunan Arah ve Yahudilerin Jini 

binalarını himaye etmek sallilıiye· 
tinin verilmesi lazımdır. 

Arab've Yahudi devleıltrinin lııı· • 
dııdları: 

Hudud Reseldakurada başlı· 

( Dnamı 4 üncü ıalıi/.de) 

lstanbul, 8 (Hususi) - 1 D k • J r 
EUizizden bildirildiğine~gö .re ınue örri idare ilan edildi 
re, Tuncelinde temizleme 
harekatı devam etmekte
dir. Halkın ekinlerini çal· 
mak için ovaya inen birkaç 
çapulcu, askerlerimiz tara 
fından yakalanmışlardır. 

Temdi11 hareketinin ehem· 
migetini yerli halka anlat
mak için geniş tertiba' alın 
maktadll". -----·. -----

P a ris 
Otol ve lokanta müs. 
tahdemlerirı in um. 

A 1 

mı grevı 

/ apon askerleri 
Tokyo, 9 (Radyo)- Çin or- ediyorlar. 

, 

Paris, 9 (Radyo) - Lokan· 
talarla, barlar, kahvehaneler 
ve otellar müstahdemini, umu· 
mi grev için hazırlanıyorlar. 
Hükümet, böyle bir hareketin 
önüne geçmek için bütün kuv· 
vetile çalışmaktadır. Mesai 
nazırı, dün müstahdemin dele
gelerile uzun müddet konuş· dulannm Yon Piyo nehri sa· Şimali Çinde asayiş vardır. 
muştur. hillerinde tahaşşüt ettikleri Üç Japon filosu, ~imali Çine 

• • haber verilmiştir. hareket emrini almıştır. 
Kardinal Paçeİ Japon askerleride mukabil Seddiçin tamamen kapan-

D 
D • • • tertibat almışlardır. mıştır. 

Ün .rarıse gıttı Dün 20 kamyonla yeni kuv· Pekin ile Mukden arasın· 
Roma 9 (Radyo»- Papanın vetler sevkedildiği söyleniyor. daki münakalat kesilmistir. 

mümessili Kardinal Paçel, dün Dün Pekinde örfi idare ilan Pekin ile Ankenu arasında 
Paris'e hareket etmiştir. edilmiştir. üç bin kişilik bir Çin ordusu 

Papanın mümessili, istasyon· Alakadarlar, bu yakınlarda teeemmü etmiş bulunuyor. 
da büyük askeri merasimle on beş dda bu gibi hadise· Çinlilerin dünkü zayiatı yüz 
uğ•ırlanmtştır. , lerin tekerrür ettiğini iddia kişiden fazladır. 

--~------~----..................... ._. __ __.:.._ ________ _ 
Üç haftalık bir anlaşma yapıldı 

Benzinin Galonu 6_8,75, Gazın Kilo
su 10,50 Kuruştan Satılıyor. 

• 
-------~-----~----/ki heyet üç haf ta zarfında maliyet f iatleri üzerinde tetkikat 

~ , 1 yapacak, bundan~sonra yeniden f iat tesbit edilecektir 
Benzin buh ler tesbit olunacaktır. Şimdiki 

ranı, lktısad r· .. ~•HH 1-..:._ halde benzinin litresi 13,75, 
- '"~~~41' ·--"~ Vekili Bay ,. galonu 68,75 kuruştan, gazın \ 1:..-->· 

Celal Baya· da kilosu 10,50 kuruştan satı-
rın İstanbul- lacaktır. 
daki temas- lstanbul, 8 (A.A.) - lktı· 
lan netice· sad Vekaletinden: 
sinde halle· 
dilmi\l ve bu 
hususta bir 
anlaşma ya
pılmıştır.Ve

kaletin teb· 
liğinde bil· 
dirildiği veç· 
hile yapılan 
anlaşma üç 
haftalıktır. 

Bu müd · 
dtt zarfında 
kumpanyalar 
ve hükume· 
tin tayin ede 
ceği iki he
yet, müştere· 
ken beynel· 
milel piyasa vaziyetini ve ma· 
liye fiatlerini tetkik edecekler 

ve bundan sonra tetkikat ne
ticesi esu tutularak yeni fiıt· 

1 - Benzin ve petroldan 
alınmakta olan muhtelif vergi 
resimlerin indirilmesi hakkında 
B. M. Meclisi tarafından 14-
6-937 tarihinde kabul edılip 
25·6-937 tarihinde tatbik 
mevkiine geçen 3264 numa· 
ralı kanun bu maddelerin 
fiatleri üzerine tam olarak ini
kasını temin için Türkiyede 
iş gören petrol ve benzin şirket
lerinin kanunun neşrinden bir 
gün evelki fiatleri esas tutarak 
vergi ve rüsum tenzilatım 
Türkiye dahilinde mezkur fi-
atler üzerinden tamamen tat
bik etmeği kabul ve taahhüt 
etmişlerdir . 

2 - Birinci maddede zik-
( Dnamı4 üncü sahifede ) 



Sahife S (Ulusal' Birlik) 9 Temmuz937 

Anasını Ciör Sulh zamanında da gazlarla lzmir Birinci İcra Memurlu· 
ğundan : 

Açık artırma ile paraya çev 
rilecek gayrimenkulün ne ol· 
duğu; üç odalı bir ev ile dük· 
kan bir dönüm tarla üç dö· 
nüm nar bahçesi 220 ağaç 

zeytin, şeftalı bahçesi gayri· 
menkulün bulunduğu mevkii 

___ Kızını Al zehirlenme tehlikesi vardır 
Yazan: Sermet Muhtar No. 28 

Doğrusu lazımsa, Cemazi
yülevvelinden elini ayağını çek
miş, durulmuş, evine barkına 
yar gibi görünen bir kimsecik 
olmuştu. Bazı akşamlar, öte
beri nevale almak bahanesile 
Asmaaltına İner, Balıkpaza
rına uğrayıp ayak üstü dört 
beş tek çakıştırır, azımsndığı 
zamanlarda Tavukpazarına vu
rup orada da birkaç patlat
tıktan sonra Süleymaniyede, 
Kayserili Ahmetpaşa soka
ğındaki evine dönerdi. 

Vilayet defterdarlıklarında 
senelerce gezmiş, bir iki yıl
dır memuriyetinden mazul, her 
gün Maliye Nezaretine uğra
makla ve vazife kollamakla 
meşgul, Ula sanisi rütbeli, hac 
cülharemeyn bir zatı şerifin 
damadıydı. 

Hergün, balıkyağı içen fak
rüddeme müptela karısı ba
şında ekşimişti. 7 ve dört ya
şında iki sıska çocuğuna da 
(Kina Laroş) yetiştirsin dursun. 
Şahap beye kağıt kavaflarının 
işi hiç düşmez gibiydi.. 

Eda, onunla ilk karşılaştığı 
gün, herifcağızın benzinin attı
ğını, ellerinin titrediğini, vü
cudunun sendelediğini, apayan 
görmüştü. 

Ve o günden sonra, H.izumlu 
lüzumsuz, onun kalem odasına 
damlamağa başlamıştı. 
Şahap Bey, Edaya laf söy

liyecekken şaşkın şapalaklaşı· 
yor, nefesi kesiliyor, burnun
dan soluyordu. Hemencecik, 
odacıya sesleniyordu: 

- Aman idris ağacığım, 
bana bir bardak su! 

Su getirilir getirilmez, bir 
yudumu zorzoruna içiyor, so· 
luğu tutulmuşçasına elini kal
binin üstüne koyup tıkanır 
gibi oluyor. bardağı koyacak 
yeri şaşırıyordu. 

Her nedense Eda, bu ada· 
ma müthiş bir zaaf duyuyor
du. Pek genç kızların ~ve ka
dınların, ter bıyık civanlardan 
hoşlanmadığı da aşikardır. 

Bilmem hangi Avrupalı şu 
formülü koymuş: 

15 yaşındaki kız veya deli
kanlı, 45 yaşındaki erkekten 
veya hatundan, 20 sinde olan
lar, 40 ındakilerden, 30 unda 
bulunanlar da; atbaşı ve yaş 
başı beraber olanlardan hoş
lanırmış .. Yani iki tarafın yaş
ları mecmuu 60 olacak. 

Eda, bir müddetlerdir, Ma· 
liyeye her tanışında, Şahap 
Beyin Bedelat kalemine baş
vuruyor, ya bir evrak, ya da 
bir numara soruyor, biçareyi 
çileden çıkarıyordu. 

Kemankaşın da başına ge
lecek gelmişti. Edaya aşık 
olup çıkmıştı. Yanıp tutuşu
yordu. Kahbeyi ilk gördüğü 
gündenberi, kaç yıllık evini 
barkını, çoluğunu çocuğunu 
gözü görmez olmuştu. 

Eda, o düşünceli günü, Mer
can yokuşundaki işkembeci 
dükkanından çıkar çıkmaz, Be
yazıt meydanına geldi. Ala
turka saat bir. 

önünden veznecilere doğru 

yürüdü. O zamanlar, Mısırlı 
Zeynep hanım konağının yan
ları, karşılan bütün fermene· 
ciler; esnafa, bilhassa Rume
lilere camadan, potur diken 
terziler .. 

Eda, bunları geçti. Direkler 
arasına yolandı. Şehzade ca
misi mevkithanesinin saatine 
baktı: 

Vakit geçmiyor da geçmiyor. 
Bir buçuğa beş var. 

Osman baba türbesinin kar· 
şısından karşıya saptı. Vefaya 
doğru yürüdü.. Meşhur boza
cıda bir salep İçti .. Medrese
nin yanındaki üstü kemerli 
dap daracık yoldan şehzade 
camisinin meydanına çıktı. 

Günlerden salı olduğu için 
pazar kurulmuş. Ortalık bin 
bir ayak Eda, dolaşıyor amma 
aklında hep şehzadeler, hün
kar damatları, paşalar. Fakat 
en ziyrde Kemankaş Şahap 
Bey. 

Nihayet vakit gelmişti. Be
yazıta koştu, Maliyeye daldı. 
Doğru Kemankaşın odası. 

Ne denir buna?. Tazeciğin 
kalbi ona karşı zayıf. Bu he· 
sap gönül hesabıdır. Artık 
lamı cımı yoktur bu ibarenin .. 

O güne kadar, Şahap beyle 
hu kadar güler yüzlü ve mür
vetkar bulunmamıştı. Oda· 
sında olduğunu anlar anlamaz, 
içeri girdi; kendisini, sere 
serke bir sandalya üstüne 
attı. 

Bereket versin, odada bu
nak bir mukayyitten başka 
kimse yok. 

Edanın kararı karar: 
Şehzadeler, vezirler, paşa

lar, mirasyediler ziyade olsun. 
Ayıp değil a, Kemankaştan 
hoşlanıyor. Bu hengamelerde 
sevmek de şart, O, sevebilirse 
ancak Kemankaşı sevebilir. 

Gözleri süzülerek, dapda
racık feracesinin gögsü inip 
kalkarak, perişan bir vaziyet
te sandalyaya geçti .. Ha ba· 
yıldı, ha bayılacak .. 

Şahap Bey, dedik, a kalbi
gahından vurgun. Edanın böy· 
le bitap ve bimecal halde, 
sandalya üstüne kendisini 
atışı, çantasından boyuna 
kral suyu çıkarıp koklayışı, 
şakaklarına, ·göğsüne, bilekle· 
rine sürüşü Şahabı çılgına 
döndürmüştü. 

Kalem odasında bir o, bir 
de bunak mukayyit var. Sa· 

kallı, bilerek, ihtimal ki de 

farkında olmıyarak, horultuda 

Kemankaş, helecanla sordu: 

Pek telaşlısın elmasım, ne 
var?. 

Şahap Bey, malın gözlerin· 

den ve eski çapkınlardan. İçi 
oynamada ve fırsat kollamada. 
İşi şakaya boğuyor ve yavaş
çacık mahut şarkıyı tutturu
yordu. ' 

Serta kadem, ey pembe ten. 
Mecburun oldum, işte hen. 
ı.ntfeyle gel, ey gül beden 
Virane gönlüm, eyle şen. 

Eda, kızdı: 
Meydan kalabalık ama göze 

görünecekler, Maliye memur
ları, falanlar, feşmekanlar or
tada yok. Laakal bir, bir 
buçuk saat vakit geciktirmek 
lazım. 

- Rica edrrim kafi; susun 
allahınızı severseniz. Ben kan 
kusuyorum, siz şarkı söylü
yorsunuz. 

Kağıtçılar ve mürekkepçiler 

Başını, oturduğu sandalyanın 
üstünde, arkaya sarkttı. Göğ
sünü yukarı çıkara çıkara, vü-

---------------------Ot om o bil kullananlar, sigara veya içki içen-
ler, farkında olmaksızın nasıl zehirlenirler. 

Umumiyetle, gaz felaketi, 
harp zamanlarına aid sanılır. 
Halbuki sulh zamanlarında 
otomobilinizi sürer, pipo ve· 
yahut fsigaranızı içer veya 
kalabalık bir şehrin sokağın· 
da geçerken karbon monok
sidi gazı ile temasa gelirsniz. 
Bu gazın birleşik Amerikada 
bir senede öldürdüğü insan
ların sayısı 25 bin kişiyi bul
maktadır. 

"Hava ticaret bürosu,, nun 
ğeçen hafta çıkardığı "Hava 
ticareti bülteni,. nde tayyare 
pilotlarına bu karbon mono· 
sidinden sakınmaları tavsiye 
edilmekte idi. 

Kendi makinesinden intişar 
eden bu gazla pilotun uyuşuk 
bir hale gelmesi veyahut ken
dini kaybetmesi yüzünden, 
kimbilir, kaç tane tayyare 
kazası olmuştur. Tayyare mo· 
törlerinin ekzost borasundan 
çıkan gazlar içinde yüzde 2 
ile 7 arasında bu karbon mo
noksid gazı vardır ki bundan 
bir kısmı pilotun kamarasına 
nüfuz edebilir. 

Bu bültinde yazıldığına göre 
bilhassa yüksek irtifalarda vü
cud, kendisine lazım olan ok
sijeni güçlükle alabileceği için 
o zaman bu zehirli gazın te
siri daha fazla kendini göster· 
mektedir. Onun için bu "CO,, 
gazının mikdarım gösterecek 
bir enstallasyon yapılması tek
lif edilmektedir. 

Bir senede Birleşik Ame
rikada asfeksi yüzünden ölen
lerin mikdarı, otomobil kaza
sında ölenlerden yüzde elli 
fazladır. Amerikada boğulmak, 
elektriğe çarpılmak gibi ha
diseler de dahil olmak üzere, 
asfeksiden ölenler haftada 
1000, senede 50,000 kişiyi 

bulmaktadır. Takriben bu ölüm

lerin yarısına karbon monok

sidi sebep olmaktadır. 
Bu gazın en tehlikeli tara

fı renksiz, kokusuz ve tatsız 
olmasıdır. 

Fazla tekasüf ettiği zaman 
sarımsak kokusuna benzer 
bir koku verir. 

1 O bin kısım havanın için
de bulunan 6 kısım karbon 
monoksid gazı iki saat içinde 
koma hali yapar. 

insanların havası bunu an
lamağa, farketmeğe muktedir. 
Bu gazlar zehirlenmenin baş· 
lıca arazı baş ağrısı ve alın
da bir gerginlik hissetmektir. 

Binlerce adam, yemiş ol
dukları herhangi bir yemekten 
rahatsızlandıklarını zannederek 
bu gazın kurbanı olurlar. Bu
nunla zehirlenmenin konik 
şekli, zan ve tahmin edildi
ğinden çok fazladır. 

Pitseburgda dört apart-

cudunu arkaya gere gere, 
gözlerini araladı. Süzük bir 
göz kırptı: 

- Dışarı gel!. der gibi bir 
ifade ... 
Şahap, o kadar alıklaşmış ki 

hala işareti anlıyamamada ... 
Eda: 

Odadan çıkar mısınız?. 
dedi. 

Şahap, bunak mukayyidi 
işaret ediyordu: 

(Ariası var) 

manda oturan dört kadın, 
kronik baş ağrısından ve keyif
sizlikten rahatsız bulunnyor· 
lardı. Dördü de sıhhatte olan 
dört kadının aynı zamanda 
aynı arazı gösteren bir has
talığa tutulmaları nazarıdik
kati celbetmiştir. Onlardan 
birisi, yakında bulunan bir 
bacadan çıkan dumanların 
kendilerini rahatsız ettiği tah
mininde bulundu. 

Bu, bacadan gelen duman
dan olmuyordu. Dört apart
manın mutfakları onları rahat
sız etmeğe kafi gelecek de· 
recede karbon · monoksidi 
çıkarıyordu. 

Bu gaz yüzünden hiç far · 
kına varılmaksızın bir takım 
zehirlenmeler, boğulmalar, vu
kua geldiği tesbit olunmuştur. 

Alkolikler, bu gazdan daha 
ziyade zarar görürler. Yaşlı
lardan daha fazla derin nefes 
alan çocuklarla gençler de 
bundan fazla zarar görürler. 
Bazı yağlı adamlarda bu gaz, 
iç yağlan tarafından tahlil 
olunur ve bundan çıkan zehir 
vücudun bir tarafında kalır. 
Bu suretle hasta, tehlike ma· 
hallinden uzaklaştırıldığı halde 
bile hu zehirin bir zaman 
sonra tesirini icra ettiği gö
rülmüştür. 

Karbon monoksidi öldürür 
çünkü bunda hemoğlobine 
karşı tatmin edilmez bir işti-

ha vardır.. Hemoglobin dedi
ğimiz madde, kana kırmızılık 

veren maddedir ki bunun da 
vazifesi bütün vücuda hayat 
verici oksijen götürür. Halbu
ki bu söylediğimiz gaz he
moglobin ile birleşince kan, 
en esaslı hayat maddesi olan-
oksijenden mahrum kalır. 

Birkaç saat zarfında tenef
füs edilmiş olan ehemmiyet
siı: miktarda CO gazı, cere
yan eden kanın içine karışır. 

Bu gaz neden hasıl olur? 
Karbonlu maddelerin natamam 
ihtirakından. Eski adamlar, 
bunu bir idam vasıtası olarak 
kullanırlardı. Mahkumları, kö
mür buharile hamamlarda bo
ğarlardı. 

Bu gazı, en fazla otomobil 
motörleri istihsal eder. Kapalı 
bir garajda beş dakikada 
böyle bir motörün hasıl ede· 
ceği karbon monoksidi, tenef. 
füs edeni koma haline getir
meğe kafi gelir. 

Birçok otomobil kazalarıada 
bu gazın tesirli olduğu mu
hakkaktır. 1500 şoför üzerinde 
yapılan tetkiklerden şu netice 
alınmıştır: hanlardan yüzde 57 
sinin otomobil kullamrked uy· 
kusu gelmekte, yüzde 38 inin 
başı ağırmakta, yüzde 28 inin 
zihin meleklerine bir nevi:dur
gunluk arız olmaktadır ki bü
tün bunlar C O gazının tesir
leri olduğu şüphesizdir. 

Bunun önüne geçmek için 
vantilatör kullunmak, ihtirakı 
tanzim etmek ve ekzost bo
rusunda görülen ufak bir ku
suru bile tamir etmek lazım
dır. Pistondaki halkların gev
~emesi de bu gazıu kaçması
na sebeb olur. 

Kalabalık sokaklarda bulu
nan karbon monoksidi orada 
dolaşanların sıhhatine zarar 

verecek lradar fazla değildir. 
Fakat buradaki seyrüsefer 
memurlarının çok defa çekti
leri baş ağrısı bu yüzdendir. 

Pazar günleri de kalabalık 
şoselerde otomobil gezintisine 
çıkmak, zannedildiği ğibi, sı· 
hata uygun bir şey değildir. 
Önünüzden giden arabanın 
ekzost borusundan çıkan ve 
1 O bin kısım havanın ıçıne 
bir veya iki kısım olarak gi
ren karbon monoksid gazı 
yüzde 30 nisbetinde kanı iş
ba eder. Onun için akılı şö· 
forler, önlerinden giden oto
mobillere fazla yaklaşmazlar. 

Tiryakiler 
Madenler bürosunun "yaptı

ğı araştırmalara göre tütün 
de karbon monoksldi hasıl 
etmektedir. Kapalı bir odada 
yapılan bir tecrübede iki sa
at devamlı surette sigara içil
miş, on beşinci dakikada ra
hatsızlık başgöstermiş, kırk 
beşinci dakikada gözler irrite 
olmuştur. 

Bu tecrübenin sonunda van
tilatörlü, kavası değişen oda· 
lara nisbctle karbon monok
sidi gazının altı defa daha 
fazla kana yerleştiği tesbit 
edilmiştir. 

Evlerde bu gaz yüzünden 
vukua gelen zehirlenmeleri Ön· 
liyebilmek için havagazı ocak
ları na ve sobalarına ve bun
ların borularına dikkat etmek 
lazımdır. Kömür yakan soba 
ve fırınlarda kömürün çıkar
dığı mavi dumanlar bitmeden 

kapakları kapatmayınız, kızmış 

kömürler üzerine su dökme-.. 
yınız. 

Hava gazı alevi madeni bir 

cisme temas ettiği zaman kar

bon monoksidi hasıl olur. 

İçinde insanların yattığı bir 

odada bacasız herhangi bir 
ocağın bulundurulmasına mü
saade edilmemelidir. 

Karbon monoksidi ile ze
hirlenen kimse bu zehirlen
meyi çok geç anlar. Çok defa 
önceden anlaşılmaz ve hasta 

rahat ederken rclhatsızlık duy
mağa başlarlar. 

Bu zehirlenme kurhanfarını 
oturdukları yerde veyahut m~
sa başında rahat bir uykuya 
dalmış görürsüniiz. 

Daha kuvvetli vakalar la 
keskin başağrıları, kulak 
uğuldamaları, cilde sızılrr, 
bacaklarda kesiklik ve sayık
lamalar olur. 

Teşhis şöyledir. Deri pem
beleşir; dudaklar kızarır. Kan 
kiraz rengindedir. Ha~tadan 
bir damla kan alıp muayene 
edince karbon monoksidi ile 
zehirlenmiş olduğu anlaşıla· 
bilir. 

İlk yapılacak tedbir, hastayı 
açık havaya çıkarmaktır. Be
reket versin ki hemoglobinde 
bu gaz devamlı surette kal
maz. Temiz hava teneffüs veya 
muayyen bir mikdarda ciğer
lere oksijen verilmesi saye
sinde hastanın ciğerleri aldığı 
zehiri çıkarır. 

Bazan hasta nefes alamaz; 
o zaman suni teneffüs yap
tırmak lazımgelir. 

Doktorlar, bu CO gazının 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 

mahallesi, sokağı, numarası 

pınarbaşı, kavaklık ve kır hah· 
çelerinde. 

1 - Takdir olunan kıymet 
3530 lira . 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat, birinci artırma 161 
8/937 Pazartesı saat 11, ikinci 
artırması 31/8/937 Salı günü 
saat 11 e 

İşbul gayrimenkulün artır 
ma şartnamesi 2417 /937 tari
hinden itibaren 7473 numara 
ile birinci icra dairesinin mu· 
ayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla mah1· 
mat almak istiyenler işbu şart· 
nameye ve 37 /7 423 dosya nu· 
marası ile memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 75 
nisbetinde pey veya bir milli 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 124 
3 - lpoteksahibi alacaklılar 

ile diğer alacaklıarm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuri· 
yetimize bildirmeleri icabedt>~· 
Aksi takdirde hakları tapu sı· 

cillince sabit~ olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından ha· 
riç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirak edenler artırıll9 

şartnamesini okumuş ve lüzurrı\ll 
malumat atmış ve bunları ta· 
mamen kabul etmiş ad ve ifr 
bar olunurlar . 
5 - Tayin edilen zamanda 

gayrimenkul 3 defa bağırıldık·1 tan sonra en çok artırana iha. e 
edilir. Ancak artırana bedelı 
muhammen kıymetin % 75 inİ 
bulmazsa veya satış istiyenill 
alacağının rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o gayrimenkul ile te 
min edilmış alacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa er~ 
çok artıranın taahhüdü bak• 
kalmak üzere artırma 15 giill 
daha temdit ve 15 inci güıt 
ayni saatta yapılacak artırrrıa: 
da bedeli satış istiyenin ala 
cağına rüçhanı olan diğer ala· 

·ıe caklıların o gayrimenkul 1 

temin edilmiş alacakları ınec· 
muundan fazlaya çıkmak şa~· 
tile en çok artırana ihale e~;: 
lir. Böyle bir bedel ~ide edı 
mezse ihale yapılmaz ve satıŞ 
talebi düşer. di· 

6 - Gayrimenkul ken 
sine ihale olunan kimse det' 
hal veya verilen mühlet içirıd~ 
parayı vermezse ihale kara . 
fesholunarak kendisinden e" 
vel en yüksek teklifte buludj~ 
kimse arzetmiş olduğu be e 

1 
almağa razı olursa ona r•ıeJ1 
olmaz veya bulunmazsa beJ11

9 
15 gün müddetle artırlfl8~e 
çıkarılıp ~n çok artırana İs8~j 
olunur. iki ihale arası? 'o..o 
fark ve geçen günler içın e 

f . " 5 den hesap olunacak aıt e 
h"k111 diğer zararlar ayrıca u . e· 

hacet kalmaksızın memur•Y f 
timizce alıcıdan tahsil olu00 · 

133 181 
Yukarıda gösterilen 16 e· 

937 tarihinde birinci icra 7~11 
murluğu odasında işbu 1

• ~-
ve gösterilen şartname da•' 
sinde satılacağı ilan o)uoaır· 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) -
l,~ ı Romans ve mac?! 'ı Sulh zamanındajOiivier ve şü-1 Fratelli Sperco 

lıikô.ge t - Buştarnf .'J rıri salıifede - k A L. •t d vapur acentası 
: ... __ .. _____________ , ____ ., en tehlikeli tesirlerinden birisi re ası ımı e 

Üniversitenin karşısında ufa- Mavi gözlü Trude, benim l d" ğd . k' l'k .. ROYAL NEDERLAND 
oan ıma a şış ını uze· Vapur acentasl KUMPANYASI 

cık bir tepe yükselir. Bu tepe- ev sahibim olan kadının kızı- rinde tetkiklerde bulunmak- "TRiTON,. vapuru 9 Tem· 
nin yemyeşil sırtına, dar bir dır: sarışın Erna da, Trudenin B" · · K d R b" 

d 1 D. ğd t "k" ırıncı or on ees ınası muzda gelip BURGAS, VAR· 
merdivenle çıkılır. Tepe, dara· dostu olan bir kız! Benim ta ır ar. ıma a azyı 1 ar· T 1 2443 

e · NA ve KÖSTENCE için yük cık yollarile büyük şehrin ha· dostum Frits de şarkılar bes· tıracağı için kan nakli tav· THE ELLERMAN LINES LTD. 
reketleri ve dolayısile dünyala tekarıdır ve biz ikimiz, bu iki siyeye şayan değildir. 
bağlantı temin eder. işte bu kız için yanıp tutuşuruz. Ta- N. V. 

alacaktır. 
"OPORTO,, vapuru 10 tem· SVENSKA ORIENT LINIEN 

muzda LIVERPOOL ve SWEN- "BIRKALAND motörii 5 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar: 
ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 tepenin üzerine, 3 er katlı bir bii her birimiz bunlardan biri W F ff V 

takım kiralık evler, adeta ser· içini Bu kendiliğinden anla· . • • • 80 
pilmiş gibidir ve burada eski şılan birşeydir. Ya! Her ney· Der Zee 
zaman havasının sükunu tenef· sel Ben, ev sahibim kadının 
füs edilir. Kiralık evlerin yanı kızına tutkunum, bestekar 

SEAdan gelip yük çıkaracak. T d b ki " kt t p 
eınmuz a e enme e o u 

"POLO,, vapuru 111 tem· ROTTERDAM HAMBURG 1 
muzda LONDRA ve HULL ve GDYNJA ve ISKANDINAVYA 
ANVERSten yük çıkaracak ve ı· la ·ç· "k al akt 

& C 
. ıman rı ı ın yu ac ır. 

O ayni zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A. B. 

Doktor 
Ali Agih 

11ra, Viyananın romantik de- dostum da bu kızın sarışın 
virlerine, aid birkaç ev de, dostuna! 
bulyava dalmış bir halde sıra
lanırlar. Evlerin arkasında, 
eski taşlarla kaldırımlanmış 
küçük bir sokak vardır, ki 
receleri bir gaz lambasile ay· 
dınlanır. 

Bu evlerde bir zamanlar, 
Betoven, Şubert, Yohan Ştravs 
oturmuşlardı: Barok tarzı ev· 
lerden biri de "Bitmemiş sen
foni" bestekarının karşlıksız 
kalıp sonu gelmiyen sevgi ma-
cerasını geçirdiği "3 Kızın 

Evi,.diye anılan evdir. Hatta, 
o romantik hyaata aid mace· 
ralar anlatılır. Kronikciler, 
sahne şairleri, operetçiler, ro· 
mancılar ve hatta film sanayii 
bu yerde geçen onlann yaşa· 
yışını canlandınrlar. Dolayı
sile de, birçok kişi, bu dev
reyi, bu geçip gitmiş şairane 
ömür safhasını bilir. Fakat, 
mavi gözlü Trude ile sarışın 
Ernanın bu evlerden birinin 
şimdiki sakinlerinden olduk· 
ları, herhalde birçok kişinin 
malümu olmasa gerektir.! 

* . ,, 
Pazar günü öğleden sonra 

Frist beni ziyarete geldi. Tam 
o sırada bu iki kız da odama 
girdiler. Tek pencereleri apar· 
tımanım bu kadar çok misafi· 
rin bir araya geleceği hesap· 
lanarak yapılmamış olduğun· 

dan hepimiz, içinde bir de 
piyıano bulunan genişçe yemek 
odasına indik. Şairane muhit 
Sevişen gnçler.. Sarışın kiz, 
mavi gözlü kız... Bir ilkbahar 
pazarı.. Bir piyano ve kızlar· 
dan birinin annesi olan ev 
sahibi kadın, uzakta.. Bu 
suretle o gün mesut olmamız 
ıçin bütün şartlar yerine gel· 
miş, demekti. Frits benim 
göftesini hazırladığım en yeni 
eseri olan nefis bir bestenin 
notasını beraberinde getirmiş
ti. Hemen piyanonun başına 
geçerek, adeta efsanevi bir 
tarzda çalmağa ve şiiri benim 
olan şarkıyı yavaş sesle söy
lemeğe başladı. 

- Sonu yarın 

-Türk Hava Kurumu-.. 

Büyük piyangosu 
3 ci keıide 11 Temmuz 1937 dedir 

Büyük ikramiye4S,000lirad 
Bandan başka: 15/)00, 12,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık ilci adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlayarak 120) liraya kadar bü· 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe
kinme iniz. 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 

• HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE THE GENERAL STEAM NA· 

G. M. B. H. VJGATION LTD. 
Hamburg "ADJUTANT,, vapuru Ha· 

"CHIOS,, vapuru 2 Tem- ziran sonunda gelip LONDRA 
muzda bekleniyor. HAMBURG için yük alacaktır. 
ve BREMEN limanlarından DEUTSHE - LEV ANTE LINIE 
yük çıkaracaktır. "DELOS,, vapuru 11 Tem· 

muzda HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSten gelip yük çı· AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCHANGE" vapuru 20 
Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük kabul eder. 

karacak. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

"LECHlSTAN,. motörü 21 
Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN-
ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

SERVJCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA.. vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket 

il 

Çocuk Hastalık hm 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 ----------· navlunlardaki değişiklikleri;-

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

FRA TELLl SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142T4221/2663 

" EXCUTIVE ,, vapuru 2 

Temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

•EXHORDAn vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 

reket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"DROMORE" vapuru ;2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman
larına yük alacaktır. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 10 Tem· 
muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLAVA, LINZ ve Vl
y ANA . limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK" motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

Kumbar~ 
~ 

• 
rı 

._Xeni yaptıracatınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz manları için yük alacaktır. 

S 
•Vapurların isimleri, gelme 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

atış Yer.eri• tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-

Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi şilmez." 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu Birinci Kordon, telefon 

... No. 200- 2008 

2IR 
Pürı· en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 

rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Komitenin bugünkü toplantısında ltalya ve 
Almanya hiç bir teklif kabul etmiyecekler 

........_..~,,..._,,. 

Balkan hükumetlerin, ikinci bir komite 
için teklifte bulunacakları söyleniyor 

Londra, 9 (Radyo) - ispanya işlerine ademi müdahale komitesinin bugünkü toplantısı; çok mühim olacaktır. f talya ile Al· 
manyanın, hiçbir teklif kabul etmiyecekleri söyleniyor. 

Son gelen haberlere göre, Balkan devletleri, ikinci bir komitenin teşkili için bazı tekliflerde bulunacaklardır. Bu teklifler, 
siyasal mahafilde ehemmiyttle bekleniyor. 

Londra, 9 (Radyo) - Fransanın bura sefiri bay Korben, dün akşam ingiltere Hariciye Nazırı bay Edeni ziyaret etmiş ve 
bugün toplanacak olan ademi müdahale komitesi hakkında uzun müddet konuşmuştur. .......... 
Madrid afakında tayya· Romanya ve Belçika Kı
re muharebesi başladı ralları Parise gidiyorlar 

~~~----------~~~ Asilerin 3 ve Milislerin 6 tayyaresi dü-
şürüldü. ileri harekat devam ediyor 

Salamanga 9 (Redyo) - tander cephesinde başlıyan 
Cumhuriyetçilerin bekleden ta- ileri hareket devam ediyor. 
arruzları, iki gün evvel baş- Cumhuriyetçiler, Katroalemde 

şiddetli bir mukavemet gös
lamıştır. Bu taarruzlar, Bronete 

termişlerdir. 
ve Os~ro cephesinde devam Paris 9 (Radyo) - Madrid 

ediyor. cekhesinde tayyare muharebe-
Cumhuriyetçilerin zayiatı çok- ferine başlanmıştır. 

tur. Son harbte dörtyüz esir Cumhuriyetçiler, dün ihtilal· 
alınmıştir. cilerin üç tayyaresini düşür-

Dünkü muharebede Cum- müşlerdir. 
huriyetçilerin altı tayyaresi dii- Cumhuriyetçilerin, Dena köyü 
şürülmüştür. ile Suares tepesini işgal ettik· 

Salamanga 9(Radyo) - Sa- leri bildiriliyor. 
~~~~~~----.... -~ . .--.-------~~~~~ 
Filistin hadiseleri 

Başta raf 1 nci salıif ede -
yarak Filistinin şimdiki şimali şar· 
ki hududunu Tabriye gölüne kadar 
takib ettikten sonra gölü Şeriülke· 
bire nehrinin agzına kadar kated· 
nehri Beysanın şimalinde bir nok· 
taya k:ıdar t:ıkib ederek Baysan 
vadisini geçecek ve Nugido civa· 
nnda Cazrek vadisinin cenub hu· 
dudu uzunluğunca gittikten sonra 
Karmel dağının tepesini a~acak ve 
Tulkerimden biraz uzaklaşıb sahil· 
deki ovanın şark kenarına kadar 
cenuh istikametinde uzanarak Lida 
civarında Kudüa ·Yafa bulvarına 

münteh\ olacaktır. 

Bulvarın cenuh hududu ovayı 
Rehovatın 10 mil cenubunda bir 
noktaya kadar takib ettikten sonra 
denize kadar garb istikametinde 
devam edecektir. Bayfa-Tabriye· 
Safad ve Akka bir müddet daha 
mandater idare altında kalacak ve 
Arab devletine Yafada denizde bir 
mahreç verilecektir. 

Yahudi devleti Arab devletine 

miktarı bilahare teı:ıbit edilecek 

olan bir tahsisat verecektir. Diğer 
cihetten Maverayı Erdünün geri 
hiT memleket olması itibarile İn· 
giliz parlamentosunun Arab devle
tine iki milyon sterling vermesi Ja. 
zımdır. 

Komisyonun tavsiyelerinde ara· 
zi p:ırçalannıo satılması, ahalinin 
mübadelesi vesaire derpi~ edil· 
mektedir. 

Muahedelerin imza edilmesine 
iutizaren komisyon bilhassa arazi 
parç:ılannın satılması ve ınuhace· 

ret işlerinde muvakkat bazı tedbir· 
)er alınmasını tavsiye etmektedir. 

Komisyon, Araplarla Yahu· 
dilere bütün . isteklerini verme
nin imk&nsızlığını kabul et· 
mekle beraber bu vesayanın 
Arapların milli istiklallerini 
elde etmelerini mümkün kıl

dığını ve komşu Arap hüku
metleriyle müsavi şartlar · da
hilinde teşriki mesai etmeleri 
imkanını temin ettiğini ve 
makamatı mukaddesenin Ya
hudi kontrolu altına düşmesi 
korkusunu izale eylediğini be
yan etmektedir. 

Bu vesayaya göre, Araplara 
Yahudiler tarafından bir para 
verilece2'i gibi İngiliz hazine
sinden de iki milyon lira ve
rilecektir. 

Yahudilere gelince, onlar 
milli bir yurd elde edecekler 
ve bu suretle siyonizmin baş
lıca gayesine erişmiş olacakları 
gibi nihayet bir ekalliyet ha
yatı yaşamaktan da kurtulmuş 
olacaklardır. 

lngiliz hükumetinin bir muh· 
tmısında şöyle denilmektediı: 

"Hükumet Milletler Cemi
yeti mukavelenamesi ve diğer 
beynelmilel mukaveleler mu
cibince inkisam planının ser
bestçe tatbiki için icap eden 
tedbirleri alacaktır. Hükumet 
bu planın Araplar ve Yahu
diler tarafından kabul edile· 
ceğini ümit etmektedir. Cesa
ret kırıcı birçok tecrübelere 
rağmen hükumet Araplarla 
Yahudilerin milli emellerini 
telif ederek tek bir hükumet 
altında bir camia teşkil etme· 
leri imkanını hazırlamaları için 
bu iki ırkı teşriki mesaiye 
teşvik etmekten geri durma· 
m1ştır. 

Fakat aradaki ihtilafın hal· 
ledilemiyeceğini ve Arablarla 
Yahudiler tarafından yapılan 

talebelerin şimdiki manda al· 
tında is' af edilemiyeceğini hü-

kumet itiraf etmek mecburiye
tinde kalmıştır. Binaenaleyh 
hükumet kraliyet komisyonu 
tarafından yapılan tesviyelerin 
pek elverişli olduğu ve Filis· 
tindeki şimdiki çıkmazdan kur
tulmak ümidini verdiği kana· 
atindedir. Yeni plan yukarıda 
kaydedilen faydalardan başka 
şimdiye kadar iki cemae.t ara· 
sında hüküm süren korku ve 
şüphe yerine itimad ve emni· 
yet hissinin yer almasını te· 
min edecek Vf( bu suretle iki 

-·-· Romanya kralı Karol, Paristen 
sonra Londraya gidecek 

Paris, 9 (Radyo) - Belçi· manya kralı Karol, Fransa 
ka Kralı Leopoldun, gelecek 
hafta Parise geleceği söyleni· 
yor. Kralın refakatında veli-

cumhurreısi B. Lebron tara· 

fından davet edilmiştir. Kral, 

ahd prens Şarl ile teşrifat cumhuriyet bayramında hazır 
nazırı bulunacaktır. Kralın bulunacak ve Paristen sonra 
cumhuriyet bayramında bura· davetli bulunduğu Londraya 
da bulunacakı ve Paris sergi- gidecektir. 
sini de ziyaret edeceği zan· Kral Karol Yugoslavya yo· 
nolunuyor. lile bugün buradan hareket 

Bükreş 9 (Radyo) - Ro· edecektir. 
~~~~~--~~~~ .. --~~~~~ 

Yunan Veliahdı da hak-
larından vaz geçecek 
Prens Pavlo, bir Yunan zengini

nin kızını seviyormuş .. 
İstanbul, 8 (Hususi muhabiri. Pavlo, bir Yunan zengjninin kızı• 

mizden) - Atinadan gelen haber· ile evlenmek istemekte, aileııi er-• 
lere göre, Yunan Veliahdı Prens kanı ise, kızda asalet mevcud ol· 
Pavlo, bir aşk yüzünden Veliahd· madığından buna razı olmamak· 
lık haklarından vazgeçecektir. Prens tadırlar. 

H ..._.~·~·__.~--~~-----. 

Uç haftalık bir an-
laşma yapıldı 

[ Baştaraf ı 1 inci sahi/ede J 
redilen fiatler 9 /7 / 937 tari· 
hinden itibaren üç hafta müd· 
detle mer'i olacaktır ve her 
yerde ihtiyaç nisbetinde ben· 
zın ve petrol bulundurula
caktır. 

3 - İkinci maddede zikre· 
dilen müddet zarfında hüku
met tarafından tayin edilecek 
bir heyetle şirketler müştere
ken beynelmilel piyasa şerait 
ve esasları dahilinde maliyet 
unsurları üzerinden tatbikatta 
bulunacaklardır. 

Bu suretle vasıl olunacak 
netice ayrıca ilan edilecektir 

millet kıymeti ölçülemiyecek 
olan sulh nimetlerinden itifade 
edebileceklerdir." 

İngiltere hükumeti bu planın 
tatbikine intizaren sulh ve ni· 
zamı temin hususundaki mesu
liyetlerini yüklenmeğe devam 
edecektir. 1937 senesi Ağus· 
tosundan 1938 senesi Mart 
ayına kadar memlekete gire
cek olan Yahudi muhacirlerin 
sayısı sekiz bini tecavüz et· 
miyecektir. 

B. Orosby Gore refakatinde 
tahkik komisyonu olduğu halde 
önümüzdeki 30 Tem muzda 
mezkur komisyonun raporunu 
tetkik etmek üzere Sirede iç· 
tima edecek olan mandalar 
komisyonunun hususi toplan
tısında hazır bulunacaktır. 

Milletler Cemiyeti konseyi
de bu hususta bir karar ver
medikçe kat'i hiçbir tedbir 
ittihazına imkan yoktur. 

Yaz tatiline 
başladılar 

Paris, 9 (Radyo) - Fransız 
parlamentosu ile ayan meclisi 
dünden itibaren yaz tatiline 
başlamışlardır. Bu iki meclis 
T eşrinievvelde açılacaktır. 

T ashihen ilan 
İzmir ikinci noterliğinden 

gönderilmiş olup dünkü nüs
hamızda intişar eden İzmir 
incir ve üzüm tarım satış koo· 

peratifleri birliği ana mukave· 
lenamesinin 11 inci madde-

sinde sehven dizilmiyen kısım 
vardır. Maddenin doğrusu şu
dur: 

(Madde 11 - Birliğin yü
kenilen en az kapitali onbin 
liradır .. ) 

12 inci madde şöyle ola
caktır: 

(Madde 12 - · Yükenilecek 
ortaklık payının tutarı 50 lira
dır. Ortak kooperatifler kendi 
ortaklarınca taahhüt edilen pay 
tutarının 

İncir için % 80 ni 
Üziim için % 80 ,, 

" " 
" " 

Birinci maddenin 11 inci 
satırındaki "bağınlı,, kelimesi 
"bağlı,, üçüncü maddenin son 
fıkrasının 11 inci satırındaki 
"fiatla,, kelimesi "fiatlarla,, , 
yedinci maddenin C fıkrasının 
4 üncü satırındaki "ve,, keli· 

-Deli Petro 
Ve Katerina 

Tarihi 

1-
- Haşmetlu prensin şu 

anda fevkalade meşguldürler; 
seni temin edebilirim ki pren· 
simin bu meşguliyeti sabahlara 
kadar nihayet bulamıyacaktır. 
Bunun için sen, işini bitirmek 
üzere prensin katiplerinde bi
risi ile temas edersen çok 
akıllılık göstermiş olacaksın!. 
Dedi. 

Petro, hizmetkardan fazla 
bir alayla: 

- Hele, hele.. Dedi. Sen 
benim dediklerimi adamakıllı 
tatbik eti Sana bunu halisane 
tavsiye ederim; çünkü, prens 
Mençikof, kapısına kadar ge· 
len yüzbaşı Petro Aleksiyeviçi 
kovar gibi geri çevirdiği haber 
alırsa, hiddetinden bütün Rus· 
yaya sığamıyacaktır! 

Petronun vaziyeti, sözlerinin 
sonlarına doğru büsbütün de· 
ğişti; bu meçhul misafirin 
sesinde gök gürler gibi bir 
hal ve şiddet hasıl olmuştu! 

Hizmetçi, riyakar ve hilekar 
her adam gibi bu vaziyet kar· 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

lzmirde oturan Halid kızı 
Aliye vekili avukat İbrahim 
Halid tarafından Değirmenda· 
ğında Selimiye M. Necip so· 
kağında 24 sayılı evde müte
kaidini askeriyeden Reşit aley· 
hine açılan boşanma davası 
sonunda: Aliye ile Reşidin 
yekdiğerlerinden boşanmala

rına ve kabahat Reşitte bu· 
lunduğundan hüküm tarihin
den itibaren Reşidin bir sene 
müddetle yeniden evlenememe· 

sine ve davacı yoksulluk na
fakasını atiye talik eylediğin

den bu hususta karar ittiha· 
zına mahal olmadığına ve ma· 
sarifi muhakeme 1249 kuruşun 
15 lira vekalet ücretile birlikte 
müddeaaleyhe yükletilmesine 
temyiz yolu açık olmak üzere 
Reşidin gıyabında 21/6/937 
tarihinde karar verilmiş olmakla 
H. U. M. K. nun maddei 
mahsusasına tevfikan tanzim 
kılınan ihbarname Reşidin el· 
yevm ikametğahının meçhuli
yetine mebni mahkeme divan· 
hanesine talik kılındığı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

mesi "bir,,, 19 uncu madde· 
nin Ç fıkrasının 4 üncü satı-

rındaki "terbiye,, kelimesi 
"tebriye,, , 42 inci maddenin 
8 inci satırındaki "tyin" keli
mesi "tayin,, , 49 uncu mad
denin 13 üncü satırındaki 

"üzeride,, h liınesi "üzerine,,, 

G3 üncü maddenin 15 inci 
satırındaki "lazım,, . kelımesi 
"lazımdır,, olacaktır. 

6 numaralı Germencik koo· 
peratifınin ödenen miktar ha· 

nesi boş bırakılmıştır. O ha:
neye 13.79.l rakamı girecektir. 

İmza cetvelinin altındaki 
yazının birinci sAtırındaki 
28/1 /937 tarihi 28/6/937 ola· 
caktır. 

15 numaralı Urla koopera
tifine ait ve Sait Akkaş imzalı 
satır, imza cetveline ithal edi-

lecekken mürettiphanede yan-
1 ışlıkla daha aşağıya girmiştir. 

Yukarıki hususat tashihen 
ilan olunur. 

hizmetkar!. Hizme· 
tine yeni tayin edilmiş ve 
Rusyanın gaddar, kahhar ve 
müstebit hakimini şahsen he· 
nüz tanımak fırsatını bulma· 
mıştı . 

Petro: 
- Haydi, haydi! Dedi. Seni 

burada bekliyorum, çabuk oll 
Hele dikkat et, prensin seni 
merdivenden tekme ile yuvar· 
lamasından kork. Allah sakla· 
sın da böyle birşey yapmasın! 

Petro, sözüne devam ettikçe 
hizmetçinin cesareti büsbütün 
kırılıyor ve korkudan tır, tır 
titriyordu. 

Hizmetçi, yüzbaşı Petro 
Aleksiyeviçin aşağıda bekle· 
diğini bildirdiği vakit, prens 
Mençikofun bir deli gibi yeni 
misafiri karşılamağa koştuğunu 
gördü! 

Prensin bu hali, kapıda yüz· 
başıya karşı gösterdiği derin 
hürmet cidden hayrete şayan· 
dı. Petı o, prensi görünce ve 
salona girerken: 

- Hayret Mençikofl Dedi 
Ben, senin bugünkü hayatın 
şimdiki zamanın hayatın ara· 
sında büyük bir fark tasavvur 
ediyorum. 

Prens, derin bir kayıdsızlık 
ile: 

- Tabii değil mi asalet· 
meabl Dedi. Maamafih, naza· 
rı dikkatinden bir noktanın 
kaçtığını anlayorum, eğer kıy· 
malı kebap satmaktan başka 
hiçbir liyakata malik olmamış 
olsaydım, hala Moskova 
sokaklarında yalın ayak do· 
laşmak mecburiyetinde kala· 
caktım, bu hayattan beni kur· 
tardınız ve liyakatlarımı iyi 
gördünüz ve meydana çıkar· 

dınız. Bu sayede sizi fakirha· 
neme kabul edecek vaziyette 
bulunuyorum. 

· Arkası var -

İzmir Asliye mahkemesı 
ikinci hukuk dairesinden: 

İzmirde tepecik akşam so· 
kak 60 No.lu evde lbrabiıtı 
kızı ayşe tarafından kocası 

başturakta batak hanında sii· 
leyman oğlu hasan aleyhine 
açılan ihtar davasına müteda· 
ir dava arzuhal suretile dave· 
tiye varakası müddeaaleyhin 
ikametgahının meçhuliyetine 
binaen bila tebliğ iade edil· 
miş ve yaptırılan zabıta tahki· 

ikatı da bunu teyit eyl~nıİŞ 
olduğundan davacının dileğile 
tebliğatın ilanen icrasına ve 
muhakemenin 16/9/937 Pel"' 
şembe saat 10 a talile edilmiş 
ve dava arzuhal suretile d,. 
vetiye varakası usulen mab· 
keme divanhanesine asılmış 
olduğundan müddeaaleyhin ta· 
yin olunan gün ve saatte mab· 
kemede hazır bulunması veY' 
bir vekil göndermesi aksi tak' 
dirde hakkında gıyap kararı 
ittihaz edileceği tebliğ maktr 
mına kaim olmak üzere ilafl 
olunur. Dosya No. 937/1329 


