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• ULUSAi"' e 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 24 Haziran 1937 

Londrada 
Bir tren kazası olmuı, 

yirmi bir kişi yaralan. 
mıştır. 

Fiati (100) Para 

Brüliselde l(anlı arpışınalar Oldu 
~=-===::=..~--.:~.==-~===================================:=t::~====-===== -~ -

Almanlar Barselon şehrini Aslieı .. leri nıiz rl'uııceli(Je haydutla-.. 
rın siganaldarını işgal eltiler bombardıman edecekler 

~~~----~--~~-
Şeyh Riza, hükômetimizden Merhamet dileyor Akdenizde toplanan Alman gemileri emir bekliyor 
llaydutların muhakemesine başlanmak Üzere Fransız ve İngiliz sefirleri izahat istediler 

Süvarilerimiz yürüyüş esnasında 
İstanbul, 24 ( Hususi ) - mesi yakında başlıyacaktır. 
tınceli asayişini ihlal eden Haydutları muhakeme edecek 

son hadiselerden sonra olan mahkeme, lıemen kurul-
file kafile askerlerimize tes• muştur. 

olan haydutların muhake· Son gelen haberler, serger· ------------· ....... ~·~·--~~~-----
Bay Ruzvelt, grev ihti

lafını halledemedi 
----~----~--~---a brik ala r, zabıta tar~fından 

loka edilmiş bir vaziyettedir 

Amerikada grevci maden amelesi 
<lşington, 24 (Radyo) - Zabıta, bütün fabrikaları 
\r ilan eden maden ame- abloka etmiş bulunmaktadır. 

!1e Kapitalistler arasındaki Kral B. Ejeni -ka. 
•f ın . l . . . b. t R 

ıza esı ıçm ızza e· bul etti 
llıhur B. Ruzvelt alakadar Londra 24 (Radyo) - Kral 
ıtktadır. B. Ruzvelt, dün altıncı Jorj, dün akş.:ım Ha-
rı gün telefonla uzun mu- riciye Nazırı B. Edeni kabul 
telerdc bulunmuş isede etmiş ve vaziyet hakkında 
llttice elde edememiştir. kendisinden izahat almıştır. 

delerden Şeyh Rızanın, teslim 
olmak için bir takım çareler 
aradığını ve hükiimetimize bir 
mektup gönd~rerek merhamet 
dilediğ!ni bildirmektedir. 

Askerlerimiz, haydutların 
yuvası olan birçok yerleri ve 
ezcümle kızıl ve ve beyaz 
dağları işgal eylemişler ve 
buralarda sığınan haydutların 
mühim bir kısmını esir almış
lardır. 

' Başvekil 1 

Cuma günü lstan- ı 
bula gidecek 

Baraelan limanından bir görünüş 

ihtilalciler Stander ha
valisine de girdiler 

Ankara, 24 (Hususi) - J l J R h /b h • / · • ,, k.11 'LI 1• d.. spanya su arınaa us ta te a rr erının ve ı er nege ı, un gece 

9arısından sonra Başveİci- g6rüldüğü Romadan bibdiriliyor 
limiz ismet lnönünün riga- Lizbon 24 (Radyo) - Bu ğundan Lo drada olduğu gibi 
setinde toplanmış ve de- rada bulunmakta olan Alman Paristede derin bir endişe 

harp gemileri, ispanya suları· hüküm sürmektedir. 
vamlı müzakarelerde bıı-
lıınmııştur. na hareket etmişlerdir. Bu Söylendiğine göre, Almanya, 

Bllffll!kilimiz, Taneeli ae• gemiler; Admiral Vonşer zırh- ispanya sulannda kendi ken-
gahati hakkında ıızıın iza- lası ile Noremberg ve Kalmaz dine hareket etmek niyetin· 
hata bıılıındıılar. rok torpitolarından ve dört dedir. 

Alakadarların t1erdiği destroyerden ibarettir. Berlin, 24 (Radyo) - lngil-
malumata göra, he,. sahada Elcezire, 24 ( Radyo ) - tere ve Fransa sefirleri, dün 
mühim kararlar alı11mıştır. Burada dört Alman harp ge· akşam Almanya hariciye ne-

ilaşvekilimiz, garın isti- misi bulunmaktadır. Açık de· zaretine gitmişler ve Hariciye 
rahat edecekler 11e cuma nizde yalnız Laypzig kruvazÖ· nazın B. Von Nörahtı ziyaret 
günü Jstanbula giderek Bü- rii demirlemiş bulunuyor. ederek, Alman kabinesinin 
gük Şe/imize seyahatleri Londra 24 (Radyo) - Al- son kararları hakkında malil· 
hakkında arzı malumat manyanın takındığı vaziyet, mat istcmişlerd ı r. 

r:,edeceklerdir. vuzuh ifade etmemekte oldu· Van Nöraht, Almanyanın,~ 

Şark misakı gelecek hafta 
Tahranda imzalanacak 

Şehinşah, sarayında büyük bir ziyafet verecek, 
Bay Tevfik Rüştü Aars ile Irak hariciye 
nazırı yarın tahrana hareket ediyorlar 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -
Bağdaddan gelen haberlere 
göre, lktısat ve Hariciye Ve· 
kıllerimiz, dün Irak Başvekili, 
lktısat ve Hariciye Vekilleri 
ile görüşmelerde bulunmuşlar
dır. 

B. Celal Bayar ile Irak Ik
tısat ve Maliye Nazırları ara· 
sında akdedilen konferansta, 
iki devlet arasındaki iktısadi 

münasebatı tetkik edilmi~ ve 
çok iyi neticelere varılmıştır. 
Irak hükumeti, sanayileşen 
Türkiyemizden ba7.ı mamulat 
almağı kararlaştırmıştır. 

Hariciye Vekilimizle Irak 
Hariciye nazırı arasında iki 
saat devam eden müzakerede, 
Türk-Irak münasebatı ve bil· 
hassa Şark paktı görüşülmüş
tür. B. Rüşdü Aras ve Irak 
Hariciye Nazırı, yarın Bağ· 
dattan ayrılacak ve birlikte 
T abraoa Jidecelderdir. 

Şehinşahın memleketimizi ziyaretinden bir hatıra 
Afgan Hariciye Nazırı da lran ve Afganistan Hariciye 

bugün Kabilden Tahrana ha- Nazırları tarafından imzalana-
reket edecek ve orada vekil- cak, müteakiben Şehinşah ta· 
lerimize mülaki olacaktır. rafından sarayda büyük bir 

Şark misakı, lran Hariciye ziyafet verilecektir. 
Nezaretinde, Türkiye, Irak, Şehintah Rizı Han Pehlevi 

ademi müdahale komitesini 
bozmak istemediğini bildir
miştir. 

Berlin, 24 (Radyo) -Layp· 
zig harp gemisinin de torpil
lenmesinden dolayı Almanya 
hükümeti, Madrit cumhuriyet 
hükumetine bir nota vermiş 
ve bu hadise sebebile Alman
yanın ciddi tedbirler ittıhaz 
etmek niyetinde olduğunu bil
dirmistir. 

halya ve Almanya harp 
gemilerinin Valansiya önünde 
bir nümayiş yapacakları hak
kındaki haberler, resmi kay
naklardan teyirl edilmektedir. 

Londra, 24 (Radyo) - Al
manların Laypzig kruvazörü
nün torpillenmesi hadisesi 
üzerine mukabelei bilmisil ol
- Deı•mnı 4 ncü salıijede -

Fransız kabine
si bugün top

lanacak 

Bag Leon Blum 
Paris, 24 (Radyo) - Fran

sız kabinesi, bugün toplana· 

cak va gelecek salı günü par

lamento ile ayan meclisinde 

okuyacağı beyannameyi tan
zim eyliyecektir. Beyanname, 

B. Şötan tarafından parlamen· 

toda ve B. Leon Blum tara

fından ayan meclisinde oku· 
yacaktır. 

Yeni kabinede Mal iye Na
zırı olan Vaşington sefiri B. 

Jorj Bone, dün hareket et· 

mişlir. B. Jorj Bone pazartesi 

günü bulunacaktır. --·····---Londra'da 
Müthiş bir tren çar

pışması oldu 
Londra 24 (Radyo)- Londra 

nan yukarı kısmında bir tren 
çarpışması vukua gelmiş ve 21 
kişi yaralanmıştır. 

Bay Rüştü Aras ile Irak ve 
Afgan Hariciye Nazırlanm 
fark misakının imzasından ev
vel kabul edecektir,. 



Ciör ..... _ 
_l_._Kızını Al 
~::ıı;.::::;:=C"""~~:-.~"""""=~ ..................... _____ :;;---~~~~ 

Ebu Ali Siaa Hikayesi 
Minderinin altına gizlice konmuş bir cigara lkağıdının ka .. 
lınlığını /arkeden bir mektep çocuğu: Bu Ebu Ali Sinadır! 

••• 
Şarktan garbe bir seyahat: ~az_a_n_: ..... s ....... ~r ...... m ..... e..;.;;t ;;o...M..;;..u .... ht __ '.tı ...... r--==--·---------*fi ...... 

2
'!._.· --~--~?~~ _ Ayni günde ayni saatte bütün 

Çak~r, çakır keyif .bile ae· ifritlerin, zebanHerin • d b J d v ""d 
:ğil..Pek . az iç.miş ama ı ne de bile başına vermesin, hacınmki SUrıye e eyanname er agtl I Ebu Ali Sina 

Mağarada Ne 
Mağrıpteki 
Buldu ar? , olsa ; ağzı gene rakı .kokmadı. ·ne müthiş, ne feci bir hal 

ı lş~ bak, H;\ an paş'lmn burnu değıl mı?.. Karşısındaki ni-
da ko lay kolay kok ıı alır bu- neye: (Bunlar neredeler?) di· 
'"ıınla rdan değil : yecek, d ·•i tutuk. (Bir kazaya 
- Hohla 1 Drtha1-kuvvetli mı uğradılar? Öldüler mi, 

hoh d rsf•ne ülen l. diy\>rı-:a da ka~dı l ar mı?) diye karakola 
ınafıle. Zaptiye kapısına sor~cak, ye· 

Başka teabire baş vuruyor. r ndc:n kıpırdayabi lmesi müm-
'Yürürken yalpa! yor mu, yal. kUn değil , 
pa iamı) ·O mu, onu a ı l ıyacak. Üçüncü giinii akşamı. müez· 
G ne hayk ırıyor: zin minarede (Allahü ekberl) 

- iki kere karşıki duva•a çekerkt>n, Hafize damlıyor .. 
git, gel! O da haleanda; Ayşeden zi· 

Ayşe h'ç sendelemiyor. Öf- yade kızı merakta. Zira Ay· 
kesi arttıkça artan paşa, daha şeııin son zamalarda beş altı 
kuvvetle bir daha bağırıyor ': gürı görünmediki vaki fakat 

- Durduğun yerde üç drfa Eda, babasının evine gittıği 
dön; sonra şu pencerenin vakitlerde bile behemehal uğ-
önündeki küllüğü getir buraya! rar; (orada kalcı.cağım! ) der. 

Değil bu kadar arbededen Hafize, telaslı telaşlı mer· 
kurtulmuş, şimdi de üç buçuk divenden sofaya çıkıyor. 
atmaktan eli ayağı bırakm ış Sokak kapıCjınin makaralı 
olan Ayşenin, saatlerce fırfır mandalını yukarı kattan çek· 
dönen mevlevi devrişinin, pol- miş olan nineye, yoluna yolu-
ka oynıyan kokananın, rtapezi na : 
fırıldak gibi devreden canba- - Ayol Eda nerelerde?Ne 
zm bile, böyle bir anda bo· üç gündür buraya da mı uğ· 
calıyacağı tutar. ramadı?. Aman sus, şimdi 

Allah muini olmuş diydim, aklımı oynetırıml Derdemez 
Ayşe durduğu yerde üç defa Hüsmen ağa da bir hırıltı .. 
dönüyor. Pencerenin içindeki, Zavallıcık nalları dikiyor. 
ağzına kadar : sigara izmariti Hafize karşı ki odanın sem· 
dolu tablayı da, içindekinin tine uğramadan, hacının mev· 
bir tanesini düşürmeden, ~ü- lasına kavuştuğundan haberi 
kemmelen getiriyor. bile olmadan, yuvarlana yu· 

Paşa öfkesinden çatlıyacak. varlana aşağı iniyor ve soka· 
Boğazlanıyormuş gibi bir sesle ğa fırlıyor. 
gene ortalığı çınlatıyor: Torba doluları para sahibi 

- (Paşam sarhoş değilim!) sanılan, altın babası denilen 
diyerek bir temennah çak; ar- hacı Öerberin cenazesi, ma-
dından padişahım çok yaşa hallenin fakir ilmühaberile ve 
diye bağır!. dört n fer hamalla kaldmhyor 

Bu sefer Çakır Ayşe çiy ve Silivri kapısı mezarhğına 
yutuyor. götürülüp gömülüyor. 

E artık bir derecesi vardır 
değil mi? Bu kadar korkulu 
ve tehlikeli bir vaziyette Hızır 
aleyisselam bile şaşırır. Maa· 
mafih (Paşam sarhoş değilim)i 
güzelce söylüyor, temennahı da 
pek rabıtalı olarak çakıyor ve 
arkadan, Cafer işi berbatlıyor. 

- Pa pa pa. derken dili 
dolaşıyor. Hasm;ı paşa da, ok 
yaydan çıkmış gibi yerinden 
havaya fırlıyor: 

- Padişahım demesini be· 
ceremiyen kaltak, cehennem 
ol karşımdan! Gözüm seni 
görmesin! 

Ayşeyi derhal bodruma tık
tırıyor. Zaptiye nezaretinden, 
Beyazıt, Aksaray karakolların· 
dan hüviyetini sorduruyor. 
Dünmanları hadden efzun; 
hepsi aleyhindedirler. Hasan 
paşa maiyetiue emri dayıyor: 

- Bu karıyı sürgün edin 
Konyayal. 

Hacı berber minderinin 
üzeri:ıe serili Ne dil var, ne 
el, ne de ayak. Olan yalnız 
açık bir ağız, içinde üstüste 
soluk ve sık sık inip kalkan 
bir göğüs .. 

O Çarşamba günü, karısının 
ve kızının başına gelen fela
ketin ağırlığı sanki ona da 
çökmüş, halini bir kat daha 
harap etmiş . Yatağının içinde 
ıkınıyor fıl<: nıyor, sararıyor 
morarıyor, baygınlıklar geçiri
yor, ecel terleri döküyor. 

O akşam karısı da, kızı da 
görünmiyor. ilk defa vukua 
gelen şey de~il.. Fakat ertesi 
rin...deba öbür 2iiıa.. de ~Y.· . 

Eda, Gureba hastanesinde 
20 gün yattıktan sonra, çıkıp 
ilk · önce Hafizenin evine geli
yor. Uğradığı felaket katmerli. 
Babası ölmüş; anası sürgüne 
gitmiş. 

Hafize Edayı karşısına çe
kiyor. Evveli kederini yabş· 
tırmak tarafına gidiyor: 

- Bana bak yavrum, ba
ban için ağlaman, sızlaman, 
saç baş yolman faydasız.Ölüm 
Allahın emridir. Bugün baba· 
cığına, yarın bana, öbür gün 
de sana.. Dünyada kimse ka· 
zık kakmamış. Peygamberler, 
evliyalar, padişahlar, krallar 
bile bu dünyadan göçmüşler. 
Bugün varız, yarın yok. He· 
pimiz şu kara toprağın üstün
de misafiriz; ergeç altına gi
receğiz. Hadi sil bakayım şu 
gözlerinin yaşını. Saniyen, 
anan için de zinhar üzülme 
kendini helak etme. 

Hayatta ya sağ salim ya; 
gün ola harman ola.. Böyle 
düz taban şerrine düşman if· 
tirasına uğramak yalnız onun 
başına mı gelmiş? Vükelalar 
vüzeralar, paşalar, beyler bile 
sürgüne sürülüyor. 

Sürgün edilmek .. Vakıa kö· 
tüce .bir yazı amma çırmağa 
gerilmek, cellada teslim edil
mek değil ya bu.. Orada yi
yip içecek, yan gelecek. Hem 
efendim, Konay öyle bir mem· 
leket, öyle bir memleketmiş 
hi.. Bolluk, bneketlik, havası 
emsalsiz, suyu güzel, insanları 

· da pek cana yakın bir dışar
mış.. Gün doğmadan.. Neydi 

Ziyaettin .:>eyid Yahya adlı 
' bir zatın 1039 da İbni Sina 

üzerine bü)'ük bir hikaye yaz
dığından bahsetmiştik; bugün 
de hikayenin kendisine geli
yoruz: 

Antakg'ldan 
Antakya 6 aydanbt-ri 

Reyhaniye hadisesinden dolayı 
Halep hapishanesinde inliyen 
Türk gençlerinin gayrimevkuf 
surette muhakemelerine bak1l
ması için halk mümessilleri 
'>aşkanı tarafından Doryo nez· 
dinde teşebbüsler yapılm1ştır. 

Antakya koloneli Merson 
Parise gidiyor. Şerefine An
takya belediyesinin verdiği zi· 
yafete hiçbir Türk çağırılmadı. 

Yaz mevsiminin hulülü do
layısile lskenderun daireleri 
Antakyaya nakletmiştir. İsken· 
derun müdafaa komitesi niha· 
yet, hezeyanlarla dolu beya.n· 
namesini neşretti. Bunda Arap 
ları 3 Temmuzdaki nümayişe 
hazırlanması Sancağın yüksel
mesi lazımgeldiği ve bunun da 
paraya mütevakkıf olduğu ve 
bu suretle Arapçanın tefevvu
kunun temini kolaylaşacağı ve 
Sancağın ilelebet Arap kal· 
ması istenilirse fazla ianenin 
esirgenmemesi yazılıdır. 

Dün Süveyde, bir mey
danda toplanan halka Ustaz 

bir görünüş 

Arsözü bir nutuk vererek gt>nç
leri vukuu beklenen mühim 
hadiselere karşı kuvvetli bir 
cephe kurmağa davet et
miştir. 

Antakyada açılacak ziraat 
bankası müdürlüğüne banka
nın Gaziantepdeki müdürü 
CPmil tayin edilmiştir. Banka 
için bina kiralanıyor. 

Kuseyrideki otuz köy halkı 
dün toplanm1ş ve başlarına 
geçen iki vatani elemanı ha· 
Zırlanınız diye söze başlayarak 
Cenevre anlaşmasının tatbi
kino göz yumulmıyacağını ve 
el ele verilmesini söylemiştir. 

Antakya şoförleri grev yap· 
tılar. Yolların emniyeti temin 
edilmedikçe ve çapulcula ber 
taraf edilmedikçe Suriye Ha· 
tay arasında işlemeyeceklerini 
hükumete bildirmişler ve iş

lerini bırakmışlardır. 
Usbetilamelikavmi gene bir 

toplantı. Kulübün reisi vukuu 
beklenen mühim hadiselere 
karşı kuvvetli bir cephe ku-
- Devamı 3 ncü sahi{ ede .. . --

Köy işlerimiz 
iç bakanı Şükrü Kaya bütün va

liliklere yeni bir emir gönderdi 
Esaslı tedbirler alınıyor 

iç işler bakam ve C.H.P. ı şıldığı ve bu suretle büyük 
Genel sekreteri B. Şükrü Kaya işler başarıldığı her zaman 
köy işleri hakkında valiliklere görülmektedir. 
yeni bir emir göndermiştir. 2 - Maddi imkanlar nisbe· 
Bu emri ehemmiyetine binaen tinde köy işleri etrafmda esaslı 
aynen yazıyoruz: .tetkikler yaptırılarak geçmiş 

1 - Köy idareleri büro yıllar durumunun müsbet ve 
işlerinin pürüzsüz olması ne madde madde not ettirilmesini 
kadar lazımsa, köye ve dev· 
lete her zaman hesap verecek tayin edilecek kısa bir zaman-
bir halde muamelelerini nok· da bunların büroya müteallık 
sansız ve hazır bulundurma· kısımlarının ıslah ve ikmalini:" 
lan da o derece zaruri ve programlı işlere taalluk eden 
mecburidir. kısımlarının da iş takvimlerine 

iyi tanzim edilmiş ve mu- göre yaptırılmasını ve takibatı 
ameli.ti düzgün yürüyen köy- tazmin ve tecziyeyi mucip kı· 
lerde, köylünün, tam bir inan sımlar üzerinde kanun icap
ve güven duyarak bet işte }arının yapılmasını ve bütün 
köy idaresine candan yardı· işlerin düzeninde yürüyebilmesi 
mını esirgemediği, köyün ba- için de gereken tedbirlerin 
yındırlık ve genliği için çalı· alınmasını dilerim . 
Beceremedim işte anlayıver. Vilayet mıntakasmda teftiş 
Gün doğmadan ananı oraya yapıldıkca tenkit edilen mad-
yollayan ayı boğan herif, pa· delerin ıslah tarzları da gös· 
dişahımızın bir gazabına uğra- terilerek köy idarelerine teb· 
yıp tepetaklak oluverir de ta liğ suretile bunun faydalarının 
Bağdatları, Basraları, Fizan· teşmilini ve varsa noksanların 
ları boylar işallah .. Eeee, etme muayyen zamanda ıslah ve 
bulma dünyası bu. . ikmalinin tedbirlenmesi ı: i ve 

Hafize bu laflardas sonra salahiyetli memurlar köylere 
evvelce tasarladığı ve kararı gittikçe tebliğat üzerine ne 
verdiği meseleye geliyor: suretle çağrıldığını tetkik ve 

Larende kadısı, "Raviyan·i 
şekergötar ve nakilan-i hik
met·asiır bu tarz ile hikayet 
ve bu şekil ile rivayet ederler 
ki ... ,. diye giriştiği hikayesinde 
lbni Sinanın hayatı hakkında 
bazı malumat vardır ki şim

diye kadar biliner !ere hem 
yakın sayılabilir, h~m uzak .. 
Bugünkü törende söylenecek 
sözler, tarih kurumunun hazır-

ladığı kitap, bunlara ne de
receye kadar iltifat etmiştir, 

bilmeyiz; fakat biz lbni Sina 
gibi bir dahinin halk arasında 
n;tsıl tabib üstünde bir varlık 
gibi tanıttırılm1ş olduğunu an
latacak olatacak bu kısmı da 
tabii Türkçemize tercüme ede
rek nakledeceğiz. 

Hıkaye muharririne göre 
Peygamberin hicretinden 373 
yıl geçtikten sonra (bizim ta
rihlerimiz 370 yazar) Buha
ranın Şeci adlı köyünde ana 
baba bir iki çocuk doğmuştu. 
İkizdiler. Birine Ebu Ali Sina, 
ötekine Ebülharis adı verildi. 
Hatta bu uğurlu çocuğun do
ğumuna, tahsiline, ölümüne 
farsça bir "kıta,, ile tarih 
söylemişlerdir. 

Doğdu köyün adı (Şeci) 
dir. Şeci hem köyün adı, hem 
doğum tarihidir. Muharrir bu 
tarihin 373 olduğunu kayde
diyor. Halbuki cesur, yürekli 
demek olan kelime Ebced 
hesabile 373 olmaz, 383 olur 
373 da kalmak için (i) fazla
dır. Kelime Şec şeklinde ol
mak icabeder ki bunun da 
liigatta yeri yoktur. Bundan, 
muharririn 373 tarihini elde 
etmek için böyle bir kelime 
uydurduğuna hükmolunabilir; 
ancak 373 e uygun bir keli· 
me aramakta ısrar edişinde 
ve bugünkü tarihlerin 370 ini 
üç yıl sonraya alışında bir 
bildiği var diyebiliriz. Kamu· 
sulalama göre ibni Sinanın 
doğduğu köy Hormisendir. 
Bursalı Tahir Hortamiş gibi 
bir kelime kaydeder. 

Bizim hikayecimiz Ebu Ali 
Sinanın tahsili için de Buha

rayı tarih gösterir: (Buhara, 
ismi kariye, ve hem tahsili 
ilme tarihtir; elli dört yılda 
tekmil eylemiş) der. Der ama 
(Buhara)nın 54 yıllık bir tahsil 
müddetine nasıl tarih oldu
ğunu anlamak kabil değildir. 

İbni Sinanın ölüm tarihi bu 
hikay3de 454 görülmektedir. 
Bibliyoğrafya müdevver tarih 
bunu 428 olarak kaydediyor. 

Seyid Yahyanın bu rakamı 
da 58 de öldürmek değil, 81 
e çıkarmak için ihtiyar etti
ğine mi hükmedeceğiz ? Bun· 
dan başka tarihlerin Heme· 
danda veya Hemedan yolunda 
öldüğünü söylemelerine karşı 
bizim Seyid Yahya kendisini 
Semerkantta ölmüş: diye gös
terir ve daha ileri giderek 
Semerkant kelimesi ( Hem is
mi vilayettir. hem mevte tari· 

sabile Semerkant 454 raka .. 
mını bildirmektedir. 

Yukarıki malumatı verdik· 
ten sonra Seyip Yahya hika· 
yesine şöyle devam ediyor: 

" ... Hasılı, bu ik} ikiz kar• 
deş. dörder yaşına ayak bas· 
tıklan zaman hocaya verildi. 

Eb-ül-Haris, biraz durgun, 
ağır gidişli idi, amma Ebu 
Ali öyle meşrebi açık, yıldızı 

yüksek, anlayışı çabuk, varışı 
tez, karakteri üstün, gönlü 
ferah, yüzü güzel, tabiati na· 
zik, huyu iyi bir çocuktu. 
Mecl ı slerde, mahfellerde o ço· 
cuk zamanın ihtiyarlarını kıs
kandırır, diinyanın hekimlerini 
gayrete g("tirirdi. O kadar 
keskin düşünceli idi ki bir 
kılı kırk yarardı. Bir çocukkerı 
Eflatun denilse yerindeydi. 
Hatta derler ki okumaya v~· 

rildiği mekt~p çocukları bir 
gün Ebu Ali Sinanın zekası he 
üzerinde bir bahse tutuşurlar 

l ~o 
VP. imtihan için kendisi ge • 
meden oturduğu postun altın• 
bir tabak kağıd döşerler. EbU 
Ali Sina gelip dt yerine otu· 
runca şaşkınlık göstermiye, 
gözlerini bir mektebin tav•· 
nına, bir indirip tabanına, bak· 
mıya başlar, öyle düşünceye 
dalar. 

Kendisinin bu halini görerl' 
ler sorarlar: 

-Niye böyle düşüncelisirı? 
Neden bir aşağı, bir yukarı 
bakıp duruyorsun? derler. 

b'P -Bilmem, acaba mekte ~? 
tavanı biraz aşağıya mı düşttl 
Yoksa zemini mi biraz yukB~1' 
kalktı? Hele birincisi değildi(, 
cevabını verir . 

İşae Ebu Ali Sina, dab' 
dört yaşında birçocuk, fer': 
seti kuvvetile, minderinin ~
tına habersizce bir tab'·ıe 
ince kağıd konulduğunu b1 

far kederi b~ 
Bu akıl ve zeka ile, f. e 

Ali Sina, ilim tahsili üze~;. 
düşer; yaşı 12 ye vardığı dl 
man ilimlerin çoğunu e~ 
edip çeşitli fenlerden ~I 
vermeğe başlar. Hatta p 
ler ki her sabah dersini ~· 
hem verdikten sonra gene rJı
cuklarm oyununa karışı 1,ıı 
Kendi talebesinden baı~lr 
bunu sormaya cesaret ede ııı 
(Bu kadar fazlükemal ve 8~1bil 
marifet dolu iken gene ~~1 
çocuklarla oyuna heves r 
değil midir? derler. O da: b'' 

- Yaşın her halde ,ıe· ~ 
hükmü vardır. Çocuklulc ,,~ ~ 
minin hükınü oyundur. ~-~ ~ 
hilafı hikmete uymaz. jıtl'' ~~ 
hikmeti verilme gere 

der. ~ 
İşte bu gidişle yıllar )JıJıl ~ 

zamanın Eflatunu olur. 17,ıl -~~aj 
ra diyarında onunla "ıti ~ 
girişebilecek kimse bulil~ ~i 
olur; nihayet ister ki b 't 
başa dünyayı dolaşsıJJ eJf ~i 
dünya maarifini elde ~ .. tı 
mertebesini tamamlasıf1, ~~ 
zancını artırsın. ' ~C>t 

Derviş meşreb ltrı 
seyahate başlarlar v~lidll t't 
varın akıllıları ve ~ 
konuştular, peygaııı 
merkadlerini, evliyaruıı 

4ncf; 

la 
ırı 

A 
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W. F. H. Van vapur acentaıı 

(Ulusal Birlik) 

~~:1ı·~'tı:.i~~iiiiı iisiiH iiiiiiiiiiiiii; iiiiiiiiis iiillİİiiiiiiiiu aiisii2 ~,~~-S-a_n_c_a-:k:-:-ta--- O Hvier ve şü-
İ kinci midemiz! J (Baş tarafı 2 inci sahifede) rekisı Limited hikaye 

~---''----11111!"~~~~~~~~~~ runuz demiştir. Biitün Suriye vapur acent&Sl Yoksuıluğqn, insan ruhu bunlarla doymıyan adama ni· ve Hatay köylerindeki bu 
Der Zee ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASJNIN 
& Co. "JUNO,, vapuru 10 Haıi· 

ı. çin nankör diyemiyoruz? Çün· R b. ijzerinqefıi tesirinden ~onu9u· toplantılar ayni günde olmuş Birinci Kordon ees ması 
kü ikinci midemiz var. Klskanç NIE 

luyordu. Aramızda •ihtiyaç,,ı, lık onu tırmalıyor, sermaye ve ayni günde beyannameler Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LI 
~ dünyamızın en kuvvetli mo- kırbaçlıyor, patron kudurtuyor, dağıtılmıştır. Beyannamelerin THE ELLERMAN LINES L TD. G. M. B. H. 
lörij, diye tarif eden iktisatçı· Bir "Marks" cı: altında da şu yazılı idi: "DRAGH,, vapuru 15 Ha- Hamburg 
lar; açlığı ahlak bakımından - Sermay6 insan üstünlü· Okumak bilmiyenlere bu ziranda LIVERPOOL ve "ARKADIA" vapu;u 12 Ha· 
İnceliyen terbiyecıler vardı. A'ünün sebebi değildir, beyanname okutulacak ve an- SWENSEAdan gelerek yük ziranda beklenilmektedir. AN-
~hlôkçılardan biri : Diye batırdı, latılacaktır. Bu vazifeyi Arap- çıkaracaktır. VE.RS, ROTTE.RDAM, HAM-
- )htiyıç, dedi. Dümdüz, - Sermaye babadan kal- lık emrediyor. "GRODNO. vapuru 15 Ha• BURG ve BRE.MEN için yük 

2irintisiz, çıkıntlSlz birıeydir. ma ise evet, ya alınınm terile ORA HULL kabul eder. O k '- b' t l 1 1 ·n· ziranda LON ve • nu bir çıknk, ÜÇÜK ır ez· zekasının ııığı ile kazanı mlf zmir Birinci cra ve ı as k "CHIOSn vapuru Haziran 
tlh verimi ile sarmak zor ol· ise? memurluğundan : den gelerek yük çıkaraca tır. 
ltıaz. Ama bir noktada anlaş• - O da dalaveredirl Subhiye borcundan dolayı "GRODNO" vapuru 30 Ha· nihayette beklenilmektedir • 
ltıalıyız, Ben, ihtiyacın gövde - Ya "Marks,,m kitapla· Ramazan ve şürekası kollektif ziranda gelerek LONDRA ve HAMBURG ve BREMENden 
"e ruh için ayrı ayn araştırıl· rından kazandığı?. şirketinin ve şirket azalarından HULL için yük alacaktır. yük getirecektir. 
ırıa11 lhım geldiğine inanırım. - · · · · · lzmirde birinci Karant:na tram- DEUTSHE -LEVANTE-LINIE AMERICAN EXPORT LINES 

Bir başkası: - Siz Marksçılar, hiç içi vay caddesinde 305 evde "SOFIA" .. vapuru 10 Ha- THE EXPORT STEAMSHIP 
- Elbette dedi; İnsanla dışı bir adamlar değilsiniz · Hakkı ve Karantina Türko~lu HAMBURG BRE 1 N 

bayvanın ihtiyaçları bir de- "Fazla say" tezga ın a en 1 soka.ıı.ında 30 sayılı evde Ke- N ANVERSt gelerek s - f l h d k d. ziran da ' • CORPORA T O 
d k b 5 MEı ve en Pireden aktarmalı en se er er füdir. Karnı tok, sırtı pek kumaşmızı o ur, çora mm mal ve Burnova caddeikebir k H 

k d .. yük çıkaraca tırr. . . "EXETER,, vapuru 18 a-almak, dört ayakhları doyu- örersiniz. Açlı or unuzun on· beyler sokağında 41 numııralı Tar"ıh ve navlunlardakı değı- z·ıranda PIREden hareketle 
? cüsü, ihtilal ardçısıdır. Bir ül- 121

9
3 tıır. Adam böyle mi ya .. . . evde kasap Hüseyinin 14 4 şikliklerden mes'uliyet kabul BOSTON ve NEVYORKa Qiz, yaratılışın en talihsiz keye kundak gibi girersmız. tarihinden itibaren iflaslarının 

ltıahlukuyuz. Tabiat, bizi iki Yerleşmeniz için fabrikaların açılmasına Ticaret asliye mah- edilmez_.-------- gidecektir. 
k "şçı'nı·n oerçekten numaralı tezkeresine göre şü- "EXCAMBION vapuru 2 llıideli bir hayvan yapmakla apanması, 1 6 keme~inin 10 Şubat 934 tarih " 
Ve ı·kı" m·ıdes·ıle bı"rlikte aç kal· k~d Abd ahman oğlu k 

'd"ta zulmetmiştir. ve 934/10 numaralı ilamile re 8 an urr Temmuzda PIREden hare et 
ması, bu hızla yağmacılığa k f Kemalin şahsı hakkındaki ifla- EV 

Ötekiler: l k karar verilmf'si üzerine ey i- ederek BOSTON ve N • 
- Hem hayvan, hem iki başlaması gerek. Kurşunu .,. 201101936 ·hr UI 1 sın kaldırılmasına karar ve-

baçlar altında köylüyü sürdü- yet tarı 1 usa f · "f YORK için yolcu ve yük ka-~idelil Birlik gazetesile ilan edilmişti. rildiğinden key iyet ıcra ve 1 - bul eder. 
D 1 l rür, ektirir, biçtirirsiniz. Tohum B d f T hk . las kanununun 166 ıncı mad-

iye gü üştü er. parasından başka masrafınız u e a icaret ma emt-sı- "EXCHORDA" vapuru ~6 
- Evet öyle·, iki mideli; nin 21/6/937 tarihli ve 158 desine göre ilan olunur. . --- Temmuzda PIREden hareket b yoktur. Buğday dağları size 

enı birinin beslenmesi çok hiçe mal olur. Bunları yok ı• • Vakıflar dı·rektörfÜgu., •• n- ederek BOSTON ve NEV-ıo, ve pahalı. pahasına götürür, başka liman- zmır " k 
81.rı'sı' sordu ·. D · · YORK için yolcu ve yü a-lara dökersiniz. " ampıng,. ın _J 

- Ne gibi? bir kundaktan kalır yeri var aen: bul edecektir. 
- Ne gibi olacak, kann mı? Filizlenmesi için, sefaletle Seneliği Akar no. Mevkii Vakfı Cinsi Seyahat müddeti: 

bir lokma ile doyar, Sırt bir çürümüş topraklar birşey, bir 84 125/30 Hisar önü Hisar dükkan PIRE-BOSTON 16 gündür 
Çulla da ısınır, Gerek zeytinle mezhep değil, bir dalaveredir. 120 120/32 ,, ,, " PIRE-NEVYORK 18 gündür 
terek havyarla tokluğa vanla· - En insani bir imana 60 301/60 Halimağa Ommü gülsüm yazıhane 
bilir, fakat kafayı, ruh dediği· dalavere mi diyorsun? 30 5414 Pazaryeri han bey Pazaryeri dükkan 
-.iz şu çetrefil, binbir köşeli, - Nazariye haplarını ken- 24 52/6 ,, 
t.rmakarışık, her zaman başka din yut dostum; kitab sayıfası, 36 139/25 Tütüncü sokak 
~,rlığı doyurmak ne kadar çöp arabası gibi herşeyi ahr. 60 1611115 Kestelli çıkmazı 
t\iç!.. Uzağa gitmeğe ne ha- Ama hayat öyle değil. 60 41/4 Eski balıkpazan 
tttt işte burada toplananlar - Yani? 60 42/6 ,, 
'Oylesinler. Başlarında küçük - Yani hayat, ham hayal- 48 120/29 Kırım sokak 
bir bilgi ışığı uyandırabil· ler üstünden tank ı?ibi ge· 72 82/182 Dibekbaşı 
illek için nelere katlanmadı· çıy~dadakiler arasında her iki 72 87 /67 " 
~rl Aramızda iyi giyinenler, tarafı tutanlar vardı. Söz bu 30 113/97 Kestelli 

" Sah tekkesi 
Cezayirli Halil 
Şeyhülislam 

" 
Aziziye 
Piyale oğlu 

" 
Kestelli 

" 
ev 
ev 

dükkan 

" 
ev 
ev 

ev 
dükkan 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA,. vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

rana doğru belçleniyor, yükünij 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINll~N 

KUMPANYASININ 
"SAIMA" vapuru 1 Hazi, 

randa 37 de gelip doğru AN. 
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDINA vY A 
limanları için yük alacaktır, 

"AASNE" vapuru 14 Hazi .. 
randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINA VIA liman lan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU· 
MAiN KUMPANYASININ 

"ALBAJULYA" vapuru16 
He.ziran 37 tarihine doğru bek· 
leni yor. MALTA, MARSIL YA 
ve CENOV A için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki dekişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TEW 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir A li 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lıastalılclar 
ve elektrik tetlOflisi 

lzmir • Birinci beyler sokatı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

~i beslenenler belki var. noktaya gelince, ileri geri ko- 84 118/93 ,, " 
Fakat manevi açlıkta.ı kur· nuşmalar, atışmalar başladı. 120 17/85 Namazgah sar- Tahtalı mesçid 1blrnuı tek adam dünyada işin tatsızlığa doğru g:ttiğini mısak s. 

)oktur. lnsanlann toplu yaşa· gören ev sahibi: Yukarıda müfredata yazılı kiralık akarat on gün müdd~tl~ 
lııtsı da bu yüzden. Ônceleri -Durun, durun! dedi; yahu açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 30/6/937 çarşamba g~ı~u 

ev 
ev BUCAREST 1 

"DUROSTOR" vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA-

Doktor 
Ali Agih 

"nılmıştı, ki tırnağımız yırtı- ne güzel bir mevzua girmiş· saat onbeştedir. Taliplerin \rakıflar idaresine müracaatları ılan 
CI, dişimiz keskin, duyguları- tik. Onu işlemek varken, nç olunur. 21 24 28 2000 
llııı, kuvvetli olmadığı için diye şu dipsiz kile, boş am- # - " 
'tirı biribirimize dayanmak, bar davasına giriştiniz. ı • y •• M { 
~lerin güçsüzlüğünü toplu- Hadi bırakın da ikinci mi- Z m} t• U 0 e ll SU C3 1 
ıııkıa karşılamak zorunda kal· de üstüne konuşalım. 
~'tı:ı:. işin içinde belki bun- Sapılan dikenli yol, zaten Türk Anonim Şirk eti 
~ da var; ama asıl sebep, birçoğunun boşuna gitmemişti. 
t, 'k d r J d Kırıcı sözler, sinirli iddialar f b •k 
b ne ı i mi e • 

0 mamız "· bu dostluk 'havasın• yıldınmıı Halkapınar kum~~ a n ası ~&'ünkü sınıf kavgal&nnı bir -Y 
~ bulutlarla doldurmuştu. k ı k l eşiniz, karşınıza manevi Mevsim dolagısile çı arı an umaş ar 
'çJ lı: Yeniden mide davasını ta· 
• 

1 çıkacak. Gerçi bu açlık, zelediler. Fakat artık bir kere 
~di biraz hınç rengine bü- işin tadı kaçmışb. Sözler can-
~ ıtıüştür. Fakat bu ince du· sız cansız sürükleniyor, göğüs· 
~ı kaldırınca, dediğimi gö· Jere ağır bir iştahsızlık çökü· 
tıGnüz. yordu. 
Dinliyenlerden biri sordu: Bereket bu aralık radyo 
.._ Manevi açlık dediğin ne? imdada yetişti de, kıvrak bir 
....._ Bütün ruh ihtiyaçları.. sirton süngeri, bütün dediko-

. İi istekler.. Musiki, şiir, dolan silip süpürdü. 
l tro, seyahatler ne bileyim 
q• bin türlü bunlara ben

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 

ı Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu -- ... 

LAS için yük kabul eder. Çocuk Hastalıkl~rı 
ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 
umum TUNA ıimanları için lkinciBeylerSokağı No. 68 
yük kabul eder. 1 T clefon 3452 ----JOHNSTON WARREN LINES LINZ ve VIY ANA için yük 

LiMiTED · LIVERPOOL kabul eder. 

•EVIMORE,, vapuru 27 Ha· DEN NOR-SK_E_M_l-DELHAVS· 
ziranda beklenilmektedir. LI· LINJE • OSLO 
VERPOOL ve ANVERSten . "BOSPHORUS" vapuru 22 
hamule getirecektir. BURGAS, Haziranda beklenilmektedir. 
VARNA, KôSTENCE, SU- PiRE, SiCiLYA, DIYEP ve 
UNA, KALAS ve lBRAIL NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG- •Vapurların isimleri, gelme 
ROISE DANUBE MARITIME tarihleri ve navlun tarifeleri 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· hakkında hiçbir taahhüde giri· 
muza doğru beklenilmektedir. şilmez.,. 
BELGRAD, NOVISAD, BU- Birinci Kordon, telefon 
DAPEŞTE, BRATISLAVA, No. 200- 2008 

• 
~eyler. 

._ Yok canım .. Atıyorsun( 

._ Atıyorsunu var mı? Bu 
, kG müreffeh lngiltere ame-

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

~~~~~~~~~~~~~~~-
.. Ucuz taze ve temiz iliç çeşitleri 

•ı . nın kafa tutması neden? .. 
. den, benden iyi yiyor, iyi 

,
0r. Küçük fakat güzel ve 

·1a lll!i evinde bizim erişeme· 
••hıız bir rahat var. Çocuk· 
rıa nıektep, hastalarına dis· 
•er yapılmıştır. Canlan si· 

ttalıdır. Fabrika arsalarında 
11~1 korttan, çocuk bahçeleri 

no)ar kuruluyor. Bütün 

Başduı:ak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

rükselde 10 bin . nümayişçi saraya 
ve Parlamentoya hücum et i er 

------------------------------ ~-.....---.... --- -----------------------------Zabıta, zırhlı otomobillerle yollaı-ı tutmuş ve nümayişçi-
lerle bıçak bıçağa gelmiştir. Yaralılar vardır 

Brüksel 24 (Radyo) - Umumi af kanunu aleyhinde yapılan bir nümayişte mühim hadiseler olmuştur. Eski muharipler, 10 
bin kişilik bir kafile halinde saraya hücum ederek Kral tarafından kabul edilmelerini istemişlerdir. Bu esnada diğer bir kafile 
de Parlamento üzerine yürümekte idi. Zabıta, nümayişçileri men için zırhlı otomobillerle yolları tutmağa çalıştı. 

Zabıta ile nümayişçiler arasında vukubulan bıçak ve silah kavgası neticesinde birçok kimseler yaralanmıştır. 

Londrada 
Binicilik müsa

bakaları 
Londra, 24 ( Radyo ) -

Londra beynelmilel binicilik 
müsabakaları yapılmış, Prens 
dö Gal kupasını birinciliği 

kazanan lrlanda ekibi almıştır. 
Almanya ve Belçika ekipleri 
ikinci, Türkiye binicileri 6 ncı 
gelmişlerdir. ...... 

Almanya 
Litvanya ile de 

bozuştular 
Belgrad, 24 (Radyo) - Al

manya ve Litvanya arasındaki 
vaziyet, orta Avrupa sulhunu 
tehdid edecek gerginlik gös· 
termektedir. 

Gazeteler, Romanya, Çe
koslovakya ve Yugoslavya 
başvekillerinin son toplantıla

rında Tuna memleketleri ile 
Almanya arasındaki ticarı ve 
siyasi münasebetlerin inkişa

fını temin bakımından çok 
mühim kararlar alındığım ya
zıyorlar. 

Yunan kralı 
Korfo adasına gitti 

Atina, 24 (Radyo) - Kral 
S. Majeste Jorj, bugün Korfo 
adasına hareket etmiştir. Ey· 
liilde Atinaya avdet edecektir. 

••• 
Von Ribentrop 
Londra 24 (Radyo)- Alman· 

yanın bura sefiri Von Riben
trop, dün gece tayyare ile bu- • 
radan Berlıne hareket etmiştir. ...... 

Almanlar 
Barselonu bombar-
dıman edecekler 

-Bııştarafı 1 iııci sahifede

mak üzere Barselon şehrini 

topa tutacakları ve bu defa 
Almeriya bombardımanından 

daha şiddetli hareket edecek
leri sanılmaktadır. 

Paris, 24 (Radyo) - Havas 
ajansının verdiği bir habere 
göre, ihtilalciler, Satander ha
valisina girmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

F ranko kuvvetleri, bu hava-
lide bazı köyleri işgal eyle
mişlerdir. 

Romadan gelen malumat 
ispanya sularında müteaddit 
Rus tahtelbahirlerinin görün
düğünü bildirmektedir. 

Bilbao, 24 (Radyo) - Bask 
hükumeti harbiye nazırının 

jstikşaf için uçtuğu tayyare, 
nasyonalist safları arasına düş
müştür. 

1 ............ . 

ödemiş yolunda bir 
kamyon devrildi 

Bir sporcu öldü, beş spor
cu da ağır yaralandı 

Ödemiş, (Hususi) -Dün 
Ödemiş bölgesinde çok acıklı 
bir hadise olmuştur. Alaşe

hirden Akınspor takımı Öde
mişe, maç yapmak üzere kam
yonla gelirken Kiraz kamunu· 
nun İğdeli köyüne yakın bir 
virajda kamyon devrilmiş, Ah
med Işık namında bir sporcu 
kamyon altında kalarak öl· 
müştür. 

Sporculardan 5 yaralı var· 

dır. Ödemiş Şarbayhğı vak'a 
mahalline sıhhiye imdat kam-

yonile bir de tenezzüh otomobili 

göndermiştir. Tenezzüh otomo· 

bili cena7.eyi Alaşehire götür· 

müştür. Yaralıların biri Öde

miş hastanesindedir. Öbür 
kısmı trenle Alaşehire dön· 
müşlerdir. Vak'a çevremizde 
çok büyük bir teessür uyan· 
dırmıştır. 

~~~~~----......-·~··· ........ --~~~~~ 
Göçmenlerin arazisi ma-

lullere verilmiş .. 
Vekaletten gelen emirde, Torbalıdaki 

arazinin yalnız göçmenlere tevzi 
edileceği bildirildi 

Torbalı kazasında küçük 
menderes nehri civarındaki 

bataklıklarla Cellad gölünün 
kurutulması için yapılmakta 
olan tesisat, çok ilerilemiştir. 

Açılan kanalların bir kısmın

dan şimdiden Cellad gölünün 
bir mikdar suyu akıtılmış ve 
bir parça arazi meydana çık· 
mıştır. Bir müddet sonra gö· 
lün suları tamamen denize 
akıtılacak ve küçükmenderes 
etrafındaki diğer bataklıklar da 
kurutulduktan sonra burada 
200,000 dönüm kadar arazı 

meydana çıkacaktır. 
Torbalı maliyesinin, malul 

askerlere kurutulan Cellad 

köyi 
- Başı 1 inci sohi/ede -
tesbit etmelerini çok faydalı 

buluyorum. 
3 - T ettiş Iayihalarile gün· 

delik muhaberat, bu işte her 

kaza ve nahiyede aynı hız ve 
heyecanın henüz tamam ve 

kamil surette canlandırılmadı

ğını ıslah ve ikmali istenen 
işlerin çoğunun mali bir feda
karlık ihtiyarına bile lüzum 
kalmadan ve imece ile kısa 
bir ·zamanda yapılması müm
kün olduğu halde gününde 
ve zamanında yapılmadığını 

ve bu yüzden layihaların ay· 
}arca cevapsız bırakıldığı, ve· 
rilen cevapların da çok nok
san ve tenkide karşılık olma
yacak mahiyette olduğunu, 
kaza ve nahiyelerce müraka
be ve kontrol vazifelerinin 
hakkile yapılmadığını alaka
sızlığı d~vam edenler ve yol-

gölü ve civarı arazisinden bir 
miktarını verdiği haber alın
mıştır. Sıhhat ve İçtimai Mu· 
avenet Vekaletinden vilayete 
gelen bir emirde, Bulgaristan
dan getirilecek mühim mik· 
tarda göçmenden bir kısmı
nın bu kaza dahilinde iskan 
edileceği ve kendilerine kuru
tulan gölden hasıl olacak 
arazinin tevzi olunacağı bildi
rilerek bu arazinin hiçbir su
retle diğer alakadarlara tevzi 
edilmemesi emrolunmuştur. 
Vekalet, birinci derecede dı
şardan getirilecek göçmenle
rin arazi ihtiyaçlarını nazarı 

dikkate alacaktır. 

• • 
erımız 
suz sarfiyatı görülenler hak
kında '27, 41,45 ve 45 ıncı 

maddeler gereğinin tatbik 
edilmediğini göstermektedir. 

Köy idareleri, idare amiri· 

nin daima sorgu ve müraka
besi karşısında kalmaz ve sık 
sık onun kuvvet ve hız verici 

işaretlerile karşılaşmaasa bü· 
tün alınmış tedbirlerin nazari 
kalmaktan ileri gidemiyeceği 
tabiidir. 

Bunun içindir ki, bu iş 

üzerinde esaslı şekilde tedbir
ler alınmasını ve metodlu su
rette takip ve mürakabeye 
tabi tutulmasını bir kere daha 
hatırlatmağı faydalı bulurum. 
Buna göre yaptırılacak araş
tırmalarla tesbit edilen vaziyet 
ve alınan tedbirler hakkında 

kısa bir raporla Ağustos so
nuna kadar bilgi verilmesini 
rica ederim •• 

Alman ga
zeteleri 

B. Edene hücum 
ediyorlar 

Berlin 24 {Radyo) -Alman 
matbuatı, İngiltere Hariciye 
Nazırı B. Edene hücum et
mekte ve Avam kamarasında 
yaptığı son beyanatı tenkit 
eylemektedir. . .. -

•• • • uzum 
Fiatleri yükseliyor 

İki gündenberi üzüm fiatle
rinde üstüste yirmi beşer san
tim (onar para) yükseliş gö· 
rülmüştür. Bunun sebebi, stok 
üzümlerin fevkalade azalmış 

olması ve aynı zamanda yeni 
sene üzüm rekoltesini11 geçen 
SPneye nazaran yüz bin çuval 
kadar noksan olacağının aşağı 
yukarı sabit olmuş bulunma
sıdır. Dünya üzüm piyasaları 
da yiiksek vaziyettedir. 

Son haftanın pamuk piya· 
sası da çok sağlamdır. İzmir 
fabrikaları, mütemadiyen pi-

yasadan pamuk satın almakta 
ve bir taraftan da İtalyaya 
ihracat yapılmaktadır. Pamuk 
fiati halen kilo başına 46 ku· 

ruştur. Fiatin daha yükselmesi 
muhtemeldir. 

Zeytinyağı fiatleri de yük

sekliğini muhafaza ediyor, 

zeytinyağı ihracatı yapılma· 

makta ve stoklar azalmış 
bulunmaktadır. 

Beş asidli kağların kilosu 
45-46 kuruştur. Yeni zeytin 
yağı rekoltesinin 30 milyon 
kiloyu bulacağı tahm n edil
mektedir. Geçen seneki re
kolte 20 milyon kilo idi. .... -

Ebu Ali Sina 
hikayesi 

(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 
}arını ve birçok memleketleri · 

ziyaret ettiler. En son Mağrıp 

diyarının en son haddinde 
bir şehire vardılar. 

İki gün orada kalınıya ka· 
rar (hikaye muharririnin Ebu 
Ali Sinayı şarktan garbe geti· 
rişine ôikkat etmelidir) verdi
ler. Bir gün şehrin sokakla
rında gezinip çarşıyı pazarı 

seyrederlerken gördüler ki bir 
tellal çıkmış: yer yer bağırı
yor. 

İşte bu tellalin çağırışı İbni 
Sina ile kardeşini nasıl bir 
kemal alemine götürüyor? Ne
reye, nasıl gidiyorlar? Ne olu
yorlar? 

Bugün ölü zannedilen Sina 
nasıl bugün Semerkantte ya· 
şamanın sırrını buluyor? Bunu 
yarın okuyacaksınız. 

24 Haziran 937 

EPARİS 1 

Truva harbına sebep 
olan büyük aşk 
~~~ 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 
-6- -

Helen, Menelası Yunan prens-
leri arasında kendisine 

eş olarak seçmişti 
Korktu! 
Gözlerini kapttı, ve .. 
Evet.. Menelasın, meşru ko· 

casının genç ve dinç heyula
sını gözleı inin önünde hayal

le ndirdi. 
Helen, bu genç ve güzel 

kocaya hiyanet etmek iste
miyordu! Bu genç ve güzel 
erkeğin namus ve şerefini, 

tabii haklarını kendi ihtiras 
ve zevkinin oyunaağı yapmak
tan korkuyordu! 

Kocasına kalbinde bir saygı 
ve kafi derecede bir sevgi 
vardı. Ve, Menelası birçok 
güzel ve kahraman Yunan 
prensleri arasından kendisi 
için hayat eşi olarak seçmiş 
idi . 

Gözlerinin önünden henüz 
bekar bir kız olduğu zamanı 
geçirdi. Babasının sarayının 

eşiklerinden hergün kaç tane 
prens Helenin destiizdivacını 

kazanmak hulya ve ümidile 
geçerdi. 

Helen bunlar içinden yalnız 
Menelas seçmişti. İşte üç se
nedir evli ve mes'ut idi. Ko
casına sevimli ve güzel kızı 

Ermioni'yi doğurmuştu. 

Evet, evet! güzel ve kahra
man kocasını başka bir erkek 
gelip geçici bir ihtiras namına 
nasıl çiğner, geçerdi?. 

-9-
Hayır .. Hayır, bin defa ha· 

yır!. 

Bu hatayı yapmıyacaktı, ko
casının şeref ve haysiyetini 
girletmiyecekti. 

Helen bu kat'i karar üze
rine gözlerini açtı ve hala 
önünde diz çökmüş ve yalva
rır vaziyette duran Parise hid· 
dctle baktı. Fakat Paris, He
lenin ağız açmasına meydan 
bırakmadan. 

- Helen sana söylüyecek 

Yeni su 
tarifesi 

Bundan evel su tarife ko
misyonunun tesbit ettiği yeni 
su tarifesi, dün Nafıa Veka· 
letinden iade olunmuştur. Su 
tarife~i metremikabı başına 
15 kuruştu, komisyon bunu 
üç kuruş b"rJen tenzil ederek 
12 kuruştan tesh il etmişti. Na
fıa komisnl iğine gelen emirde, 
y ·11i su tarıfesinin 1 Temmuz 
1937 tarihinden muteber ol
mak Üzere 14 kuruş üzerinden 
tayin edildiği bildirilmiştir. 

Yalnız şirket plançosunda amor
tisman vesaire için şimdiye 

kadar ayrılmamış olan bazı 

miktarları da Nafıa Vekaleti 
tesbit ederek bildirmiştir. 

Yeni tarifenin tatbikinden 
elde edilecek hasılatın 13,000 
lirası, tahakkukat ve tahsilat 
arasındaki farklara ve gayri 
melhuz masraflara, sermaye, 
fa:z amortismanına ve tesisat 
amortismanına karşılık tutula
caktır. Bu suretle amortisman 
hissesi, şirkete tahmil edil
miştir. 

daha başka sözlerim, sana 
verilecek sırlarım var. Dedi. 
Bunları sana söylemeden ra
hat edemiyeceğim. Evet her 

şeyi sana söylüyeceğim ve iti· 

raf edeceğim. 

Paris, kraliçenin gene bir 

el hareketi ile kendisini dur

durmak, susturmak istediğini 

görünce: 
- Hayır, hayır .. Sırlarımı 

mutlaka söyliyeceğiml Diye 

ısrar etti. 
Paris, bir iki saniye dü· 

şündü; ve yutkunarak tekrar 

söze başladı: 

- Evet, güzel kraliçem; 
memleketinizi, Ispartayı ziya· 
retimin sebebi Apollon ma· 
bedini ziyaret etmek değildir; 

seyahatimin dini ve ananevi 

hiçbir sebep ve mahiyeti yok· 
tur! Bu hakikati artık gizliye

cek ve inkar edecek vaziyette 

değilimi Maamafih lspartayıziya· 

retimin sebebi Apollon mabedini 
ziyaret olmamakla beraber, 
büyük ve benim için çok 
mühimdir! Dedi. 

Helen, sustu ve kadınlık 
merak ve tecessüs ile Parise 
sordu: 

- Buraya niçin geldin, şu 
halde?. 

- Sadece seni, senin gü· 
zelliğini görmek seni tanımak 

ıçın geldim. 
- Arkası var - .. 

Askere davet 
1 - 333 doğumluların ve 

bu doğumlularla muameleye 
tabi olanlar ve henüz yokla· 
malarını yaptırmamış olan da· 
ha eski doğumlu yerli ve 
yabancı erlerin bir ay devaı:JJ 
etmek üzere 1 Temmuz 937 
perşembe günü son yoklama· 
farına başlanılacaktır. 

2 - Yerli erat (köy t;e 
mahallerine) gönderilecek Jş• 
vetiye pusulalarında yazılı 
günlerde nüfus cüzdanlariyle 
ve muhtarlarile beraber ya: 
hancı erat her gün şubede 
müteşekkil askerlik meclisirıe 
gelmeleri lazımdır. 

3 - Son yoklamanın de• 
vam edeceği bir ay içinde 
gelmiyenler her iki yoklaıJJj 
kaçağı olacağına göre 1t1 
sayılı As. kanunun 84-85 mad· 
deleri mucibince para cezasile 

cezalandırılacaktır. ı· 
4 - Nüfus cüzdanları 0 p 

mayanların ve yahut eski ar' 
be' harflerile yazılı olanların 

men nüfus dairesine mürac'' 
atla nüfuz cüzdanlarını değir 
tirmeleri gerektir. al• 

5 - Yerli ve yabancı h 1 
kından olup vaktinden eV~e~ 
asker olmak isteyen vt yed~ı· 
subay olmak hakkının h~k )e 
nın haiz kısa hizmethler . e· 
936, 937 yılı içersinde lı• ıı ,o 
lerden mezun olanların ·ı;ı> 
yoklamaları da yapılacağı 1 

lunur. 


