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Gündelik. 

ORMANLAR! 

Bir zamandanberi Ziraat Ve
kaletimiz son türk ormanlarmı 
kurtarmak için elinden geleni ya
pıyor. Elinden geleni diyoruz: 
Çünkü henüz yağma ve tahribin 
pek az menedilebildiği kanaatin
deyiz. Yeni kanun belki inzibat 
tedbirlerini daha fazla tamamlı
yacaktır. 

Bu tedbirlerin, şimdiye kadar 
orman satın alıp türk dağlarını 
son tutam otuna kadar yolan bazı 
müteahhitlerle onların tüccarı -
nı zarara. uğrattığını biliyorduk. 
Netekim İstanbul' da çakan arka
daşlarımızdan birinde Ziraat Ve
kaletine karşı bir iki gündenberi 
taa~za geçilmiştir. Yok lsken
~~"~.e P!l~arını kaybetmişi-z; yok, 
i~ylulerı ışsiz bırakmışız; yok, 
• ı~aat Vekaleti pek yanlış yolda 
ınuş, ve daha b' k .. ' . z· ırço soz. 

... ıraat Vekaletinin nihayet ver
nı ... ege çalıştığı sistem Türkiye'yi 
agaçsız bırakan siste~dir. Bu sis
tem gerçi ınüteahhide kolay ka
z~~drrır; fakat memleketi çöle çe
\rınr • Alınanlar diyorlar ki: "Eğer 
lr~a?larını tahrip eden şark mil-
et erı olnıasa, bizim ormanları
ınız ahsap sanayiimize kafi gel -
lllezdi !,. 

. Arkad""mnza aönderilen ikio
cı ınektupta bir tUccar hile bakı-
~z ne diy?r: "A_kd~n~z sahilleri 

.zla tahrıp edılmıştır. Ora or • 
kanlarına adam sokmamalı. Fa

at gerideki ormanları satmalı!,, 
ilk Antalya vil4l.yetinin Akseki'ye 

1 
defa yol açllğmdan memnun· 

Q anlar bize son sevabatimizde 
~unu söyliyorlardı: "Şimdiye ka

ar Yolsuzluktan dolayı bu or· 
:~tra dokunulmamıştı. Yol ya
v 1 tan sonra onların da mah-

0 r;.~lat"ından korkuyoruz!,, 
tik h ur~iy~' de orman meselesi a_r
nı. atta tıcaret meselesi addedıl
taİ!1~ek bir şekil almıştır. Evvela dur::r ve Yağma kati olarak dur
lu d ~ak, sonra gayet sıkı ve top
ru.pa ~Y ;t tnurakabesi altında av· 
sull 

1
'. ~nni Ye insani işletme u • 

erını ku k l"' S rnıa azım dır. 
~ h atkn aldığı dağda ağaç değil, 
hit ıra arak çıkmış olan müteah
bir v~r ~ıdır, bilmiyoruz. Eğer 
rn f ag satılır da içine şahsi 

en aat o' h d'I' nı · k t:o ırerse mu af aza e ı ır-
ıs, a si takd' d d 1 . kud ti h"'t" ır e ev etın re-

kafiu u~ 0rın8:nları muhafazaya 
tnek e.etnıezınış, sözlerini dinle .. 

ıs eın · de•lef k eyız. Bu memlekette 
bir k ın anunları ayarında hiç. 

U\rVet Ve k b mevcut I mura a e unsuru 
boğaz tokt a,?taz. Şahsi menfaat " 
liğine kö 1 ~guna. ve zenci günde· 
oldu~u ky d çal~ştırarak mümkün 
ten ibare~· ar .y~aç yıkıp sökmek
leketiıni~d:r b .. ah ut bizim mem
radeniz ve AkYle .olmuştur: Ka .. 
da, sernıayel ~enu: ormanların· 
mesuliyet v erı büyijk olduğu için 
büyük olan ~ ceza korkuları da 
ahhitlerden şırke~l~rden ve müte
sine misal b!!aYrısınde bunun ak-

..,ornıedik 

Ziraat Vekal t• M· 
ne hesapları, te~~ ıl!et Meclisi. 
ve istatistikleri ·ı kle1rı! ... ~aporları bütün millet v~k~l~I e .dıgı zaman, 
f · ı erınin 
acıasının sebepleri . k orman 

elan öğreneceklerin·ınbı ı'lpe yakın-
k ıyoruz H·· 
fımetin ormanları k"Mt ' uk-

. · h l ..... arnıa 
ıçın umuş olduğu çarelere k 

1 h a~~ 
orm~.n ~.rı şa ıslara sattırarak ve-
ya vkoylulere hağışlatarak, eski 
~agma ve tahrip devrini iade et
t::meğ~ çalışanların gayretleri hiç 
şup~e~ı~ bo!l.a gidecektir. Biz türk 
tabıa!ın_ın ölümüne nihayet ver
me!{ ıstıvoruz. Bugünkü tedbir • 
lenn dahi ki.fi olduğu fikrinde 
d"'ğİliz: Adana' da nehir kaynak
ları buqün dahi orınansız bırakıl
r! ... kt1t rl1T. Ro]u da.ifarı bugün da-

• • 1 
Birinci teşrin 
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PAZART~Sf 

Ef ergün sabahlan Ankarada çıkar Her yerde 5 kurnş 

HARıcıvE VEKiLiMiZ CENEVREDEN ısTANBUL'A DÖNDÜ. Ankara Halkevinde 
TevfikRüştüBeyinAjans Firdevsi günü 
muhabirine beyanatı 

" ... Konseye intihabımız Gazi Türkiye'sinin 
medeni dünyada kazandığı büyük itimat ve sem -
patiye delalet eder.,, 

lstanhul, 30 (A.A.) - Cenevre'den 
bugünkü ekspresle dönen Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey Anadolu Ajansı • 
nın bir muharririne şu beyanatta bulun
muşlardır: 

''-Doğru CeneVt'e'den Milletler Ce
miyeti umumi heyeti içtimaından geli -
yorum. Bu toplanhda iki üç mühim ha· 
dise oldu. Biri bildiğiniz gibi Türkiye' • 
nin konsey azalığına intihap edilmesidir. 
52 devletin, bir iki rey noksanı ittifak 
saydacak arasiyle Milletler Cemiyetine 
girdiğimizin henüz ikinci senesi konseye 
intihabnmz Gazi Türkiyesinin medeni 
dünyada kazandığı büyük itimat ve sem
patiye delalet eder ve bilhassa sulh siya
setinde elde ettiği fili muvaffakiyetler 
için bütün devletlerin haktanır bir mu• 
kabelesidir. Bu intihap aynı zamanda 
büyük şeflerinin anlayı§lı ve uzun gö • 
rüşlü idare ve irşatları altında Türkiye. 
ye dış politikada ifası mukadder vazife
nin tabii bir neticesidir. Bu sayededir ki 
her seyahatımda beynelmilel siyaset ale· 
minde Mustafa Kemal Türkiye'sinin 
mevki ve kıymetinin daima daha fazla 
arttığmı muhtelif vesileleı-le müıahede 

ediyoruz. Bu hakikatı son intihap mÜna· 
sebetiyle tekrar gönnekle müftehir ol • 
duk. Bilhassa bizimle müşterek hareket 
eden bizim İntihabunız için çalışan dost· 
larımızın kıymetli yardımlarını zikret • 
mek Iazundır. 

Biliyorsunuz ki lran devleti namzet
liğini koymuıken bizim namzetliğimiz 

üzerine bu teşebbüsünü Türkiye lehine 
tercih etti. Komşu ve dost devletin bu 
hareketi bizi çok mütehassis etmiştir 
Yunanistan'm murahhası ve kıymetli 
Hariciye Nazırı aziz dostum M. Maksi -
mos bizim muvafEakiyetimiz için adeta 
Yunanistan'ın intihabı mevzuu bahismiş 

İsveç Veliahtı 
Hz. Selanik'te 

1sveç Veliahti Hazretl~ri ve refikaları 

Selanik, 30 (A.A.) - İsveç veliahtE 
ile Prenses Louise ve kızları Prenses 
lngrid Atina'dan buraya gelmi,Ierdir. 

hi sanki memleket düzlüklerinde 
b~ş yer yokmuş gibi, sahillerden 
gelen muhacirler tarafından cas
cavlak soyulmaktadır. Ormanlar
dan köyleri bile indirmek zarure
ti varken, oralara tekrar dönüm 
dönüm orman satın alıp Türkiye 
ufuklarına yeıilliği haram eden 
yaimacdarı çıkarmak tuhaf olur. 

FALiH RIFKI 

gibi candan çalıştı, Sıkı dostluk rabıta· 
lariyle biribirine bağlı olan bu iki komşu 
milletin beynelmilel siyaset sahasında 

ı!nsterdikleri bu samimi birlik ve ber .. -

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü l:Jey 

berlik bütün aleme en güzel Örnek olu • 
yor. Bunun içindir ki yunan matbuabna 
son beyanatında Türkiye'nin konseyde 
bulunması Yunanistan'ın bizzat kendiıi· 
nin orada rey sahibi demek olduğunu söy 

(Sonu 2. inci •ayı/aJa) 

Kır al 
Aleksandr'ın 
Sof ya ziyareti 

Bir resmi tebliğ 
neşredildi. 

Sofya, 30 (A.A.) - Bugün a
şağıdaki resmi tebliğ neşredilmİ§· 
tir: 

"Bulgar Başvekili M. Gorgief 
ile Yugoslavya hariciye nazırı M. 
Y evtiç ve Bulgaristan hariciye na
zırı M. Batalof dün haşmetlu Kı • 
ral Aleksandr ve haşmetlu Kıral 
Boris Hazeratının huzurunda yap
mış oldukları mükalemelere ve mü
zakerelerine devam etmişlerdir. 1-

( Sonu 2. inci sayı/ada) 

Yugoslav 
·murahhas heyeti 
Kazım Pş. Hz. ni 
ziyaret etti. 

İstanbul, 30 (A.A.) - Türk meslek
taşlariyle temas etmek ve iki yüce Bal
kan devletini biribirine bağlıyan dostça 
bağları sağlamlaştırmak maksadiyle su • 
reti mahsusada ve reisleriyle birlikte ls
tanbul'a gelmiş olan Yugoslav ayan ve 
mebusan meclisleri murahhas heyetleri 
yugoalav millet ve parlamentosunun 
türle milleti ve onun Ulu Önderi Gazi 
Mustafa Kemal HaZ1'etleri hakkında bes
ledikleri dostluk ve sarsılmaz bağldık 

· (Sonu Z. inci .ayılaJa) 

Büyük Iran şairinin bininci yıl 
dönümü çok güzel kutlulandı 
Büyül: İran 

şairi Firdevsi .. 
nin bininci yıl -
dönümünü kut .. 
lulamak üzere 
Jün Halkevinde 
bir toplantı ya-

' pılacağmı yaz -
mıştık. Dün, öğ
leden sonra on 
yedi buçukta i -
tim, edebiyat, 
matbuat mün • 
tesipleri, me -
buslar ve lran 
Jüyük elçiliği er
kanı hazu oldu
ğu halde bu 
toplantı yapıl . 
nıştır. 

Bu toplan • 
tıda Firdevsi ve 
Şehname hak • 
kında bir nutuk 
İrat edilmesi 
mukarrerdi. Fa
kat Vekil Bey 
asarı atika tet
.<iki seyahatinde 
olduğu için bu 
çok güzel ha. 
'Zırlanmıt olan 
hitabeyi Vekil Cem.şidin tahta oturması. 

Bey namına Ankara Erkek Liıeıi 
Müdürü ve Edebiyat hocası Nec • 
mettin Halil Bey okumuştur. 

Bu hitabeden sonra muıiki 

konseri başlamıf ve davetlilere 
çay ve pasta ikram olunmuıtur. 

Bu toplantıya büyük bir ehem
(Sonu 4. üncü .ayJaJa) 

llerlfqen bir terbiye müessesemiz 

Gazi Lisesi 

Gazi terbiye enstitUsü binasr. 

Büyük "Gazi Terbıye Enstitüsü,, n
de iki yıl önce açılan "Gazi Lisesi,, nin 
taşıdığı isme yaraşan bir değerde ol
ması için, Maarif Vekaletinin yeni bir 
takım düzenler almış bulunduğunu 

meJnnuniyetle öğreniyoruz. Yeni yıl 
için alınan bu yeni tedbirler sayesin
de, lise en üstün ve parlak teknik bir 
dereceye erişmiş olacaktır. 

Liseye verilecek şekil, bilhassa An
kara'daki çocuklarımızı ve çocuk baba
larını yakından ala.Icadar edeceği için, 
bu yolda malQmat vermeği faydalı bul
duk. Bu sene lisenin birinci sınıfına 

girecek talebe, bir müddet ingilizce öğ
rendikten sonra, fen derslerini doğru

dan doğruya İngilizce olarak takip ede

ceklerdir. Bu maksatla, Oksfort Üni

versitesinin riyaziye ve edebiyat şube

lerinden mezun iki ingiliz muallim ge
tirtilmiştir. Bu muallimlerden biri fen 
derslerini, ötekisi de ingilizceyi öğre· 
teceklerdir. 

İngiliı:cenin iyi okunması için Veka -
Jet aynca programlarda da bazı değişik
likler yapmııtır. Ders saatlerinde yapı -
lan değiıikliklerden başka, ingiliE mu· 
allimlerin sabah ve gece mütalealarında 
talebe ile doğrudan doğruya meıgul ol • 

maları da temin edilmiştir ki bu, çabuk 
Usan öğrenmek için en iyi usuldür. 

Yeni çalışına şekli ile birkaç yıl soıı 
ra bu lisenin bütün sınıflarında fen 
tedrisatının yalmz ingilizce olarak ya
pılması mümkün olacaktır. Alınan ted
birlere bakınca lisede İngilizce tedrisa
tı ile aynı zamanda Maarif Vekaletinin 
türk muallimlerinin seçimine ehemmi· 
yet vermekte olduğunu da anlıyoruz. 

Lise. bol okuma ve okutma vasıta • 
lan, laboratuvarları ve atölyeleriyle 
baska memleketlerde bile eşi az bulu
n~ ve pek değerli bir varlık olan Gazi 
Enstitüsü içinde, memleketin en ileri 
bir mektebi olacağı besbellidir. 

Bu sene de !eyli talebenin yatı ücre
ti 275 liradır. Nafıa Vekaleti, gündüz
hik talebe için hususi trenler tahsis et
mekte ve hususi tren ücretlerini tesbit 
eylemektedir. Bunlar, talebenin çoğal
ması bakımından çok yerinde ve teşek· 
küre layik kolayhklardır. Gündüzlük 
talebe bir aylık gidip gelme ücreti ola
rak yalnı.r: 116 kuruş verecektir. 

Ga.ıi Lisesinin, aldığı bu yeni tekil· 
le, Ankara'nın büyük bir ihtiyacın• kar· 
§ılamakta ve çocuklarına yabancı bir 
dil öfretrnek iatiyen babaları da se.,in
dirmekte oldufuna kaniiz-. 



SAYIFA 2 
a: 

Tevfik Rüştü 
Beyin beyaoah 

(BO§ı 1. UICi aa,ıl.ı.J 
liyen M. Maksimos Ceaaplan tamamen 

bak:katı üade etmiıtir. iki devlet araım

da harici ıiyueti temsilde hiç fark gÖ -

zetmiyoruz. Aynı memnuniyeti aynı 

noktai nazarla izhar ve ifade eden Yu • 

goslavya'nrn lnymctli Hariciye Nazırı -

na ve yugoslav matbuatına da teıekkür 

etmek isterim. Türkiye ile Yugoslavya 

arasındaki rabıtanın ne kadar canlı, ne 

derecede sağlam ve kuvvetli olduğunu 

ıiz:e tein-ar beyan etmeğe hacet görmem. 

Bu hakikat artık bütün Türkiye'nin 

malumudur. 

Balkanlarda müttefikimiz Romanya' -

nm namdar Hariciye Nazırı M. Titüles

lto'nun bu işte bizim için bütün gayre

tini sarfettiğini teşekkürlerimle kaydet

mekteyim. Yalnız Balkan misakma da -

bil devletlerin değil bütün dostlarımızın 

hakkımızdaki eyi duygularının bu müna

sebetle parlak tezahürüne phit olduk. 

Kendisiyle daima eyi ve dostane müna • 

eebctler idamesine çalıştığımız Bulgaris

tan, kardeıimiz Arnavutluk bizimle bir

liklerini izhar ettiler. Polonya Hariciye 

Nuın ltf. Bek Cenaplarının gösterdiği 

umimi dostluğa müteşekkirim. Diyebili

rim ki bu münasebetle prk Avrupası 

tJm bir vahdet manzarası gösterdi. Garp 

Avrupası devletlerinin de hemen hepsi 

bize rey verdiler. Konseye intihabmuz 

Gazi Türkiye'sinin umdesi olan sulh si

yasetine daha fili tekilde yardun etme -

miz için bize yeni ve faydalı fın;a tlar ve

recektir. Milletler Cemiyeti kürsüsünde 

töylediğim gibi biz şimdiye kadar yap -

tıklarımızın gururu ile iktifa eden bir 

mmet değiliz. Şimdiden sonra daha faz

la yapacağımızdan emin ve kuvvetti ola

rak ite atılıyoruz. 
Milletler Cemiyetinin bu seneki top

lantnımda btt mühim bidise de büyük 

komşumuz dost dnlet Sovyetlerin Ce

miyete girmeleridir. Avrupa ve Asya' -

daki muunm mevkii aşı"kir ve sulh va

diainideki gayret tt eserleri cihanca ma

lQm olan So~ Rusya'nm Milletler Ce

miyetine girmesi orada kuvvet ve bara

retıe söylendifi eibi Cenevre müe.ssesc

ıine ancak yeni bir nüim ve kudret ge -

tirecek amildir. Türkiye hem bundan 

dolayı diğer bütün do.tlan gibi mem -

nundur, hem de büyük komşu memleke

tin değerli Hariciye Komiseri dostum 

K. Litvinorla Jlilletler Cemiyetinde 

konıeyde daha sıJa tqriki mesai edece

limden dolayı aynca binat bahtiyarım. 

Milletler Cemiyetinin bu seneki içtimaı 

batta lise MSyledlğim gibi mUhim bldise

lerle maildir. itte bu meyanda Aı -
ya'daJd büytlk c1ost1armımian Afpniı

tan Cemiyete pdL Bu hldiac bizi çok 

aevindirdi. Afpnlatan'm Cemiyete gir· 

mesl muamelltmı usulen tetkik eden 

komisyonun reisliğini ve umumi heyet 

nezdinde bu iJin mazbata muharrirliği • 

ni, ürkiye - Afganistan münasebetlerinin 

llkılıiını ve ba devletin Cemiyete girme

aiade pıı.en ne derece çalqtıpnı bil· 

dikleri için, bana tncih ettiler. Bu TUi
feyi aninçle ,aptnn. Ba suretle Millet

ler Cemiyeti Orta Asya'c!a kıymetli bir 

unsur daha ve biz de Cenevre'de bizim

le birlik çalışacak bir dost daha kazan -

dık. 

Bu haditıeler haricinde Milletler Ce

miyetinde-her seneki mutat itlerle muh

telif komisyonlarda çal11ıldı. Bu mesaiye 

her uman olduğu gıöi yakından aUka -

dar olduk. Cenevre'den avdet edinciye 

kadar hafi ve aleni konsey İ!ijtimalarma 

iıtirak ettim orada bulunan dost dcvkt 

ler hariciye nuırlariyle sık sık temaJar

da bulunarak eerek kendimizi yalandan 

allkadar eden meseleler gerek diğer 

beynelmilel siyasi mesail hakkında fikir 

teati ettik. Balkan misaluna dahil devlet 

ler hariciye .ıazırlarmm içtimaından son

ra .nqredilen tebliji ajanslar verdiler. 

Gelecek ~tima 27 tepinievclde Ankara'· 
da oJac:Utıc. lılilletlec Cemiyeti .mecli -
sinin kanunusani aıopWatmnda reWik 
bize teveccüh ediyor. Awupa de•letleri-

Kıral 
Aleksandr'ın 
Sofya ziyareti 

(Ba~ı ı. inci sayı/ada) 

iri memleketi alakadar eden ve on
ların mütekabil teşriki mesaileri -
ne teaUUku bulunan bütün me -
selelerin görüşülmüt olduğu bu 
mülakatlar samimiyet, itimat ve 
dostane his ve temayül havası i -
çinde cereyan etmiştir. 

Nazırlar, ahiren aktedilmiş olan ti
caret muahcdenall"esini ve baytari mu
kavelenamesinin çok eyi neticeler ver-

miş olduğunu mlişahede etmişlerdir. 

Bu da, Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasındaki iktısadi münasebetlerin da
ha ziyade sıkılaşacağma dair besleni
len ümidi muhik göstermektedir. lki 

komşu memleket arasındaki iktısadi 
münasebetleri inkişafa mazhar etmek 
ve kuvvetlendirmek ikin nazalar pek 
yakın bir zamanda hudutta yeni mü
rur noktalan açmaya teşebbüs etmek 
hususunda mutabık kalmışlardır. Bu 
mürur 'loktalarınm biri Zaribrot hat
tının şimalinde, ikisi de cenubunda o
lacaktır. Binneticc iki taraftan he'l' bi
ri kendi toprağında bu geçit noktaları
na giden yollan eyi l.ıir bale koymak 
içi:ı .icap eden tedbirleri almayı dcr
ruhte ederler. Üç nazır son .zamanlar
da mahsfts surette basitleştirilmiş olan 
pasaport muamelatının daha ziyade ba
sitleştirilmesi lüzumunda mutabık kal
mışlardır. Bulgarlarla yugoslavlar ara
sında münakalat ve münasebatm daha 
ziyade kolaylaştırılması ve bu suretle 
iki kardeş ve komşu millet arasında 
daha dostane ve daha halisane rabıta

lar vücude · getirilmesi için nazırlar, 
bulga.r ve yugoslav demiryollarmm il
tisak meselesini mali ve teknik noktai 
nazardan vakit geçirmeksizin tetkik 
ettinncğe karar vermişlerdir. Bu ilti
sak noktalan Zaripot - Drogoman 
battı üzerinde ve bilhassa Vidin, Ne
gotin ve Guioche - Koımanova'da vü
cude getirilecektir. 

Nihayet nazırlar yekdiğerine o ka
daT yakın olan ve bir senedenberi 
müşterek kard~lik ve dostluk işlerini 
samimiyetle izhar etmekten hali kal
mam11 bulunan iki millet arasındaki 

kültür rabıtalarını takviye edecek ih
timamlarda bulunmaya ve bunun için 
icap eden tedbirleri almaya da lüzum 
görmüşlerdir.,, 

Yugoslav ve bulgar kırallan 
av partisi yaptılar. 

Sofya, 30 (A.A.) - E.eDQ aktam 
gece seç ..ıot FiliN ~ kiin 
Kriçim ptoıuna gİtmİf olan Yqoain. 
7& Kıra! •e Kıralisesi dün •1-h bir av 
putiainde hazır balanmutlardır. Otıe 
;remeiiDden IODl'a iki Kıral ile iki Kıra
liçe Filibe'ye sitmifler •• orada nli Ye 

beledi79 reiailyle ........ bmandanı 
tarafından brplamnqlanbr. 

Hiildimdarlana :nmnuletleri hal.er 
ftl'İhlMmÜf olmasına raimen Filibe m
lisi bu haberi çabuk öğrenmiş ve hemen 
misafirlerin İstikbaline ,itap ederek ha • 
raretli tezahüratta bulumnuttur. 

Y 11aoalavya Kıral ve K.ıraliçesi Fili -
be'ye aelir gelmez hulaar Kıral ve Kıra -
tiçeaile birlikte Kırat Boria,in anneıi 

Preııaa Mari Louiı'in metfun hulun -
duğu kat, k kiliaeıine ait.mitlerdir. Yu
goslav ) ve K.ıraliçesi Prenıes'in 

mezarına bir çelenk koymuflardl1'. Bun -
dan ıonra Yugoslavya Kıral ve Kırali -

ni meşgul eden Sar. şarki Avrupa misa

kı, Avusturya'nm istiklali gibi mühim 

meselelerin önümüzdeki aylar içinde 

müzakerelere mevzu olmakta devam et -

mcsi muhtemeldir. 

Sözümü bitirmeden size şunu arı:cdc

yim ki içerde kuvveti hergün daha faz

la artan ve bu kuvvetini yalnız sulhun 

devamına vaırta olaraşk kullanmağa u

medcn Türkiye cümhuriyetinin dt}arda

ki itiban milli vahdet ve kudretiyle mü

tenasip olarak her gUn artıyor. lJir mil

letin Gazi gibi Şefe, İsmet Paşa gibi bir 

devlet adamına malik olmasındaki ender 

tariht bahtiyarlJiı Avrupa ortaama her 

gidi§imde binbir if ve biııbir inan için
de elde ettijimizmülbet neticelerde da

ha fula anlıyarak ve .evincrek döail -
yonnr 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

1 
çesi bizzat Kırat Boris'in delaletiyle beı 1 y 
tepe iızwine •ina edilmit •n ... i ... ugos av 
mitlerdir. Wgar ICJnl ve Kn .&çui w b h h • 
l lııayük mi-rJerl •er .... a1 ........ muFia as eyetı 

lııeadilijirulim yalJlmt oWı.iu catkun te- K A p • 
zahüratla kar§tlanmı§lardır. Misafir hü - azım ş. H z. Dl 
kümdarlar, bulgar Kn-al Ye Kmsliçesi 

Sofya'ya döndükleri zaman aym tezahü- ziyaret etti 
ratla karıılanmıılardır. Yoldaki tehir ve • 
kasabalar ahalisi de Kıra) Boriı ve Ale" · (BB:jı 1. inci sayrfada) 
ıandr'ı banaretle alkı~lamıtlardlT. Hii. duygulannı resmen teyit etmek ve bu 
kümdarlar Sofya'ya saat 20 de dönmü~- suretle Ankara ft Belgnt hükiımetleri -
lerdir. Dün akşam Başvekil, Yugoslav- nin Şarki Avrupada sulh yolu ile düzen 
ya hariciye na:urı M. Yevtiç ,erefine ve ileri gidişi sağlamlamak üzere kur -
büyük bir ziyalet vcnrıiy ve bunda hü _ duldarı anlapna ve birleıme caerini kuv-
kümet erkaniyle ıefirler, Kıralların mai- vetlendirmck için bugün hep bir arada 
yetleri ve diğer bir çok zevat haz.ır bu • Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Ka-
lunmuıtur. zım Pap Hazretlerini Dolmabahçe sara-

Temaslar dostluk hayası 
içimle gcçmi~. 

Sofya, 30 (A.A.) - iki gün
denberi Yugoslavya Kıral ve Kı
raliçesinin ziyaretleri münasebe
tiyle Bulgar ve Yugoslavya hü
kümdaTlan ve iki memleketin ha
riciye nazırları arasında yapıl
makta olan mükilemeler büyük 
bir dostluk havası içinde devanı 
etmektedir. 

Seyahat ctrafmda yn~oslav 
mathuatmm neşriyatı. 

Belgrat, 30 (A.A.) - Yugos
lavya ajansı bildiriyor: 

Kıral Aleksandr'm Sof ya' da 
yaptığı seyahate matbuat sayfalar 
dolusu yazı tahsis etmekte ve bu 
hadisenin iki kardeş millet arasın
daki mukarenette yapacağı ehem
miyetli rolü tebarüz ettirmekte
dir. 

ZağTep'te çıkan Novosti gaze
tesi divor ki: 

"Yugoslavya ve Bulgaristan 
arasında samimi bir dostluğun te
essüsüne artık hiç bir mani kal
mamıtbr. iki memleket henüz hal 
ledilmemit bazı küçük meseleleri 
de tasfiye ettikten ve iki kardet 
millet )DÜDaaebatına uygun siyasi 
hareket birliği tesis edildikten 
sonra sağlam bir ittifak kazarunıı 
olacağız . ., 

Yugoslav kıra} ve kıra1iccsi 
Sofya'dan ayrıldılar. 

Sofya, 30 (A.A.) - Yugoslav kı -
ral ve kıraliçesi beraberlerinde Yu
go9lav hariciye nazırı M. Yevtiç oldu

ğu halde ıaat on biri 10 geçe Sofya'
dan hareket etmi,lerdir. Kendilerini 
istasyonda bulgar kıral ve kıraliçesile 
prens Kiril ve prenses Ödeksi, hüku
met erkanı teşyi etmiş ve halk oiddet
le alkışlamıftır. 

• r ugoslav kıraJı Bulgar top • 
raklanndan ayrılırken. 

Sofya, 30 (A.A.) - Yugoslav Kı 

ral ve lı:ualiçecini hamil olan tren hu
dut üzerindeki Droğman istasyonuna 
öğle vakti vaıd olmu§lur. Kıral Alek
samlr trenden inerek ıelam resminj ifa 
etmekte olan askeri teftiş etmi' ve 
kendilerine Droğman'a kadar refakat 
elmİf olan zevata veda etmiş ve trene 
binmiştir. Kıralı hamil olan tren 
Droğman halkının alkışları arasında 

istasyondan ayrılmııtır. 

Pariı, 30 (A.A.) - Yugoslavya kı
ral ve kualiçesinin Sofya'daki ika
metlerine ait olarak gelen haberleri 
neşretmekte olan gueteler Yugoslav
ya hükümdarlarına yapılmış olan res
mi kabulü ve Sofya'da icra edilen mü
kalemelerin samimiyetinden bahset
mekte ve bu ziyaretin Bulgaristan'la 
Yugoslavya arasında mevcut olan dos
tane münasebetleri daha ziyade kuv
vetlendireceği için memnuniyet izhar 
eylemektedir. 

Aynı zamanda Berlin, Varşova, Bu
dapeşte arasındaki diplomasi faaliyet 
gazetelerin nararı dikkatini celbet
me1ı:tedir. 

-Ekselsiyör gazetesi, M. Gömböş'
ün yakında Var_şova'yı ziyaTet edece
ğinden bahisle diyor ki: 

Lehiıtan'ın dostu ve müttefiki olan 
ve harptanberi Macaristan'a karşı te
veccühünü i.&hHdan hali k.almıyan ve 
bunu daha geçenlerde açmıı olduğu 

mtihkn kredilerle iapat ctmiı bulunan 
Fransa Vaf10Va ile Buclapegte arasın
daki d0ttluğun arwıevl rabıtalarının 

yında ziyaret etmişlerdir. Türkiye par· 
1amento mchafilinde derin olduğu kadar 
samimi bir akis bulan bu resmi ziyaret 
yugoslav milletinin iki memleket arasın· 
daki münasebetlere hakim olan ıivase -
te sadık bulunduğuna parlak bir delil 
sayılmaktadır 

--ı.<•HI•••-

Mi.itevef fa Mareşal 
Hindenburg'un 
doğduğu gün. 

Berlin, 30 ( A.A.) - Müteveffa Re
isicümhur Mareşal Hindenburg'un 
doğduğu gün olan 2 birinci teşrinde 
bir müfreze asker Tanenberg Abidesin
de nöbet bekliyecektir. Bundan başka 
Hi:ıdenburgun lfihti üzerine de "Adolf 
Hitler'in minnet ve snda\cat nişanesi,, 

ibaresini havi bir çelenk konulacaktır. 

Jş cephe"i h'şkilı1tmm tt·nsiki. 

Berlin, 30 ( A.A.) - Doktor Lc:y 
alman ış cephesi teşkilatının yeniden 
teisnkint' ait ışlerin nihayet bulmuş ol
duğu;1u bildirmiştir. Mu.amileyb, bil
hassa muhasebe işlerinin pek bozulmuş 
bulunmu~ ve en ziyade buişlerle uğ

raşılmış olduğunu ilave etmiştir. 

İtalya ile Habeşistar. 
arasında. 

Roma, 30 ( A.A.) - lıtefani ajanıı bil
diriyor: Roma'daki Habqistan maslahat
güzarı Habeıistan hükümetinin 1928 ta
rihli dostluk muahedenameainin alıkAnu
na tamamen sadık olduğunu ve ltalya'ya 
karıı hiç bir tecavüz hiui beslememekte 
olduğunu İtalyan hükümctiae bildirmiı -
tir. İtalya hükumeti tarafından verilen ce
vapta halya·nm da Habeıistan ile dostane 

münasebetler iJameşİ fikrinde ve iki 
memleket araırndaki ıiyasi ve iktısadi mü 
nasebetleri daha ziyade kuvvetlendirmek 
için müzakerata giriımek arzusunda bu -
lunduğu bildin1miştir. 

İngil terede yeni bir fırka 
Londra, .30 (A.A.) - lngi)tere'de 

yeni bir fırka teşekkül etmiıtir. Müsta
kil sosyalist namını alan ba fırka dokto
rin noktai nuarmdan amele fırkasından 
ye yahut müstakil amele fnkumclan pek 
az farklıdır. Fakat sosyalist akidelerini 
tatbik etmek baaunnda daha büyiik bir 
alibet ve iytilif girizlik pstenc:ektir. 

Harici siyasette yeni fırka mümkün 
olduğu kadar azan müddet sulhu muha
fazaya çalqacaktır. 

daha ziyade kuvvet bulduğunu gör
mekle mcmowı olur. 

?L Foıı Papen'in ani olarak Buda
peşte'yi ziyareti M. Oömböt'ün Var
fOva.da yapacağı müzakerelerin mahi
yet ve tiimulü halı:kmd.a bir takım cn
di,eler uyandırmaktadır. 

Sabık nazırlardan K. Dömcnzi Lö 
Jurnal gazetesinin bir muhabirine be
yanatta bulunarak Fransa - sovyet 
mukarenetinin ve fransız: - İtalyan 

mükalemelerinin Alplar ve anşlus do
layısiyle zaruri olduğunu beyan etmiş
tir. M. Dömenzi Trianon muahedesinin 
aleyhinde rey vermiş olduğunu hatır -
]attıktan sonra fransız - aovyet itilafı
nın cermen hegemonyası tehlikesine 
mani olabileceğine ihtimal vermediğini 

söylemiştir. 
M. Musolini Versay muahedesini 

müzakere etmi' olan diplomatların irti
kap etmiş oldukları ağır bir bat.ayı ta

mir etmek üzere bulunduğu zannedil
mektedir. 

Sovyet Ruaya ile olan münasebetle
re gelince: Rusya ile iktıudt tefriki 
meeaide bulanmak lazımdı. Askeri teı
rild mesaiye lil.ıum yoktur. 
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l\t Dwnerg'in nutku 
İngiltere efkarı umumi
yesinde müsait tesir 
bırakmış. 

• 

Londra, 30 (A.A.) - M. Du· 
merg'in söylemiş olduğu nutku in,. 
giliz efkarı umumiyesinin pek mil· 
sait hir surette karşılamış oldu -
ğundan tekrar bahseden Observer 
gazetesi bilhassa diyor ki: 

"Fransız başvekili başlıca iki 
fenalıktan bahsetmiştir ki, bun -
larda kabinenin kafi derecede sa
tahiyetten mahrum olması ve maU 
işlerin idaresindeki rnesuliyctsiz
liktir. 

Bundan e1Ji sene cvel Ganbetta 
İngiliz usulünün terviç ve kabulü 
çin çok çalışmıştr. Çekmekte o1 -
duğu musibetlerin ilacını bulmak 
frans1z milletine aittir Hiç kimse 
onun bu sahana tam bir muvaffa • 
k;yete nail olmasmt temenni et • 
mekten istinkaf etmez. 

Lih.-ral fırkası silah ticarf!li 
ale)hiıulc·. 

Londra, 30 (A.A.) - Liberal fırka 
lıütün memleket dahilinde silah tica 
reti aleyhine mücadeleye girişmek SUe 

retiyle ilk siyasi planından acaba vaı 
geçecek midir? Birkaç gün eve) fırka• 
rıın icra komitesi Amerika ayan mec• 
lisirıdeki ifşaat dolayısiyle bir tahki· 
kat icrasını talep etmiştir. Bugün Sud
ney gazetesi bu tahkikatın Sir Herbet 
Samuel grupu tarafından avam kama• 
rasma tevdi olunacağını yazmaktadır. 

lngihere'nin üç n) lık ıalısiJaır, 
Londra, 30 ( A.A.) - 30 eyh'.ilde ni4 

hayet bulan üç ay zarfında hazineni.zı 
tahsilatı yekunu 273.883.086 liraya baliğ 
olmuştur. Yani 1933 senesinin aynı deve 
resine nazaıran J 56.244 lira tezayüt var. 
dır. Aynı üç ay zarfında alelade mesa,ıt 
rif 328.526.930 liraya baliğ olmuftur. 
Yani 4.199.933 lira fazlalık vardır. Bu 
neticeler heyeti mecmuası itibarile bUt.t 
çe tahminlerine uygundur, yalnız, bi}.( 
vasıta vergilerinin randımanında nok • 
sanlık görülmüştür. 

Kar•lif'ıe amele '\·e patronlar. 
Kardif, 30 (A.A.) - Amele ve pab 

ronlar sendikaları mümeS&illeri nazırı., 
nın ücretler meselesindeki hakem tekli,; 
fini kabul etmişlerdir. Lehte verilen rey. 
terin miktarı 67000, aleyhte verilenlerin 
miktarı 14000 dir. Bu suretle grev teh ~ 
tikesi ortadan kalkmıştır 

İstihlak resmine tabi 
maddeleri ithal edenler .. 
den mal alan esnaf ve 
tüccar hakkında. 

Maliye vekaleti defterdarlık • 
lara yaptığı bir tamimde .iıtihlilıf 
resmine tabi ve maddeleri doğrg.. 
dan doğruya ithal eden kimseler·· 
den aatın alan bakkal ve gazci gi" 
bi esnaf ve tüccaTm beyannameye 
tabi olmadığı hakkında evelce ya
pılmıt bir tamimdeki ibarenin ba· 
zı yerlerde yanlıt tatbik edilmek• 
te olduğunu itaret ebniş Ye demit
tir ki: 

"- Kanunun muvakkat mad• 
desinde, istihlak resmine tibi ete 
yanm ithal ve ticaretile ~gul o
lanlann antrepo, depo, ardiye Ye 
mağazalarile nakil vasrtalan üze
rinde bulunan mevaddı beyanna • 
me ile bildirmeğe mecbur oldukla
rı yazılıdır. 

Maddei kanuniyedeki (resme 
tabi tutulan maddelerin ithal v~ 
ticaretile meşgul olanlar) kaydı, 
ithalatçı ve bunların ,ube ve acen• 
te ve komisyoncularından batka 
kendi parasile peşin veya veresiye 
toptan alıp toptan veya peraken· 
de suretile satan tüccara da famil 
olduğu, ve ancak belediyenin mü• 
saade ettiği mikclar dahilinde el• 
lerinde üç bet teneke gaz Ye aaire 
bulunan bakkal ve esnaf heyanna• 
meye tabi olmadığı cihetle kendi 
depolannda yeya belediye cazha· 
neMnde külliyetli mikdarda mah 
mnad olan tücreann beyanname 
ve resim ile ..Dellef tatnhnuı 
tabiidir.,. 
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Ôz dilimizle 

Firdevsi kendi 
ölgüsüzlüğünü 
kendi söylemiştir 

Dün ulusevinde bininci yılı kutlanan 
büyük İran ozanı Firdevsı' ye ·· ·· r yuzu-
nün tanıdığı ulusçuların ileri gelenlerin
edn ve en eskilerinden biridir. 

Ş~n~me atlı büyük bitiği ile acunun 
son gunune dek ölmiyecek olan bu ozan 
b. , 
ın yıla yakm bir uza önce kendisinin 

ölgüsüzlüğünü kendi diliyle söylemi§tir. 
Bitiği içinde bu dediğimizi anlatan bir 
kaç dizinin hem özdeklerini yazıyor, 
hem de bunları öz dilimize çeviriyoruz: 

Besi renç bürdcm derin sali si 
Acem zinde kerdem bedin parisi 
Cihan kerdeem ez suhan çün bihişt 
Ezin hiş tohmi suhan kes negişt 
Binahayı abad gerded harab . 
Zi baram - ü - ez tabişi afitab 
P~y tifkendem ez nazm kfilıi bülend 
Ki ez had • U - baran neyabed gezend 
Her an kes ki dared hüşü reyü din 
Pes ez merg her men künet aferin 
N emirem ezin pes ki men zinde em 
Ki tohmi suhanra perakendeem 

l)z; dile cevrilmiti: 

Türkçesi: 

Bu otuz yılda birçok emek çekerek 
Bu fars diliyle İranı dirilttim. 
Acunu sözümle uçmağa 
Döndürdüm söz tohumunu bundan 
Çok kimse ekmiş değildi. 
Bayındır yapdan, yağmurdan 
Ve g.~neş ışığından balatla§tr. 
Ben oyle yüksek bir deyiş 
Yapısı kurdum ki ona ne 
y v 

agmurdan, ne de yelden ardak gelir. 
Başında usu, düşüncesi ve 
inancı olanlar, ölümümden 

Sonra bana varol deseler gerektit 
Bundan böyle hen ölmem; 

Ben diriğim. Çünkü 
Söz tohumunu her ;öne 
Serpen benim. 

Ulusevi - Halkevı 
Ozan - Şair 
Ulusçu - Milliyetçi 
Bitik - Kitap, eser 
Acun- Dünya 
Uza - Müddet 
Ölğüsiiz - Layemut 
Özdek - Asıl 
Uçmak- Cennet 
Bayındır - Mamure 
Balat - Harap 
Deyiş - Nazım, şiir 
Ardak - Zarar 
Us - Akıl 
inanç - iman 
Dirik - Zinde. 

M.N. 

Bugün vilayet 
ilk mektepleri açıldı 
• Vilayet, -:nerkez, kaza 'Ve köy 
ılkmekteplerı bugün açılmış 'Ve 
ders~ere başlanmıştır. 19341935 
tedrrsatının muntazam bir surett 
başlaması için vilayet Maarif mü~ 
dürlüğünce devam eden hazırlık
J~r taı:ıamen bitmiş, kadrolar tes
pıt edılerek tatbik edilmistir. 
d !1er sene olduğu gibi -bu sene 
~. ılkmekteplere kavıt için vaki 

rduracaat geçen seneden çok faz -
a ır. Kayded"ılm k ·· ·· e uzere mura • 
ca:ıt f'denler içinde yasları mü • 
sa.ıt oh-:tar bila istisna kabul edil
mıslerdır. 

d lnşaati bitmiş olup tesisat ve 
I ers.kl7vb~~·~11~ın teminine çalışı-
~n ı ı . uvuk ılk mektep de bu ay 
nıhayetınde açılacaktır B "k" 
hı kt b" • u 1 l 

e ... ~ ın talebe kefasetini eksil -
tecegı ":e günde iki parti okutma 
m~burıyetini izale edece "'i tah -
lb1n olunmaktadır. g 

Af kanunundan sonra 
tespit edilen doğum,ölüm 

ve evlenme vakalarr. 
. Gizli nüfus kanununun tatbi • 

kın~. haslanılan 1 eylul tarihinden 
?.·~~une kadar 34044 doğum, 1941 l 
ol~~· 7654 evlenme kaydedil _ 
mıştır. Af kanununun neşrinden 
bugüne kadar (2714618) doğum 
(1586117) ölüm (848695) evlen
me kavdedilmiştir. 
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Reis" cümhur Hz. {Yen· Belediye 
i re Danımarka Azalık arı 
Kırarı Hazretleri 
arasında 

Danimarka Kıralı Hazretleri • 
nin senei devriyeleri münasebetile 
Reisicümhur Hazretleriyle Dani • 
marka Kıralı Hazretleri arasında 
aşağıdaki karşılıklı tel yazıları 
gönderilmiştir: 

Danimarka ve lzlanda Kıralı 
Haşmetli onuncu Kristiyan Ha -
retleri; Kopenhag 
Doğumlarının yıldönümü müna

sebetiyle Zatı Haşmetanelerine en 
samimi tebriklerimi ve şahsi saa -
Jetleriyle Danimarka'nın refah ve 
ikbali hakkındaki temennilerimi 
sunarım. 

Gazi Mustafa Kemal 

Türkiye Reisicümhuru Gazi 
Muıtala Kemal Hazretlerine; 

Ankara 
Doğuşumun yıl dönümü mü -

nasebetiyle yapılan saadet temen
nilerinden dolayı samimi teşek -
kürlerimin kabulünü Zatı Devlet
lerinden rica ederim. 

Kriatiyan. 
~------. .... ----~ 

Hava seferleri ve 
Hakimiyeti Milliye 
Pazar günkü İstanbul - Diyar -
hekir tecrübe seferine foto mu
lıabirimiz iştirak etmiş, Ma-

latya ve Diyarbekire gaze
temizi atmıştır. 

Dünkü gazetemizde İstanbul -
Diyarbekir hava seferleri tecrü • 
besinin yapılacağını yazmıştık. 
Dün lstanbul' dan kalkan tayyare 
Ankaraya gelmiş ve buradan on 
biri çeyrek geçe kalkarak yoluna 
devam etmiştir. Fotomuhabirimiz 
Cemal Bey de iştirak etmiştir. 
Tayyarenin üzerinden geçeceği 
Malatya ile varacağı Diyarbekir' e 
bir hatıra olmak üzere havadan 
atılacak gazetelerimizi de arkada. 
şımız beraberinde götürmüştür. 
Arkadaşımızın Diyarbekirden 
gönderdiği telgrafı yazıyoruz: 

Diyarbekir, 30 (Hususi) - Pi
lot Talat ve Lütfi Beylerin idare
sindeki tayyaremiz on biri çeyrek 
geçe Ankaradan kalktı. Kayseri • 
ye uğrayıp Malatyanın üzerinden 
geçtikten sonra saat on beş buçuk
ta ve çok rahat bir yolculuktan 
sonra Diyarbekire vardık. 

Yolda Malatya'nm üzerinden 
geçerken, bir hatıra olmak üzere 
Hakimiyeti Milliye nüshalarını 
~ehre attım. T ayyaremiz dolaşır .. 
en malatyalıların gazetemizi ka .. 

p~şt~.klarını görüyorduk. Diyarbe
~ kır uzerind d t . . e e aynı suretle gaze -
emızın bir kısmını attıktan sonra 

tayyare meydanına indik. Mey • 
danda belediye reisi, vilayet erka
nı ve kalabalık halk t . 
k l d 

. . ayyareyı 
arşı a ı. Hakımıyeti M'll" .. 

h l 
ı ıye nus-

a arını bulunanlara d .., tt T . agı ım. 
ayyaremız yarın sabah sekiz bu-

c.ukta İstanbul'a hareket edecek. 
tır. Ankara'ya gelmek üzere iki 
yolcu da müracaat etmiştir. 

İstanbul' da belediye 
ihtihabr başladı. 

İstanbul, 30 (Telefon) - İstanbul 
umumi meclisi İntihabı yarm ba§hyor. 
Bugün İstanbul baştan başa bayraklarla 
donanmıştı. Sokaklara afişler asdmış lı
tanbul ve Beyoğlu taraflarında önlerin -
de mızıka olduğu halde büyük halk kala
balıkları sandıkları kaza merkezlerine 
götürmüşlerdir. Sandıkların merkezlere 
teslimi sırasında nutuklar söylenmiştir. 

Yarın sabah üniversite konferans sa
lonunda bir ve akşam radyoda iki kon
ferans verilecektir, Memurların İntiha. 
' 'lta İştiraki için pazar günü bütün daire 
ler öğleden 90nra tatil edilecektir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası aza 
namzetlikleri yoklaması yarın 

Halkevinde yapılacak. 

Dünka gazetemizde yeni belediye 
aza namzetlerini tespit için Cümhuriyet 
Halk Fırkası teşkilatınca bugün yokla -
ma yapdacağını yazmıştık. Aldığımız 

malumata göre yoklama yarınki sah gü
nü tam onda Halkevinde yapılacaktır. 

İstanbul - İskenderiye 
seferleri gümrük işleri. 

İstanbul - lskenderiye sefer -
lerinin gümrük muamelelerinin 
daha basitleştirilmesini tetkik et -
mek üzere İskeoderiyeye giden ls
tanbul gümrük baş müdürü Seyfi 
ve muhafaza kumandanı Hasan 
Beyler dün şehrimize gelmişler -
dir. Seyfi ve Hasan Beyler tetkik
leri esnasında elde ettikleri neti -
celeri bir raporla vekalete bildir -
mişler ve şifahen de izahat ver -
mişlerdir. Raporun tetkikinden 
sonra Gümrük ve inhisarlar veka
leti icap eden tedbirleri alacaktır. 

Tire'de varlık göstermeğe 
çalışan bir teşebbüs 

TİRE - Küçük Menderes havza
sının şirin ve şanlr bir tarihe malik 
bir şehri olan ye~il Tire, Türkiye mi
zin Adapazarmdan sonra en büyük ka
za merkezidir. Merkez kazada 26bin 
nüfus vardır. Bazı vilayet merkezle
rinden büyük olduğu halde her ne
dense şehrimizde halkevi açılmıyor, 

açılamıyor. Yanıhaşımızda komşumuz 

Ödemiş 18 bin nüfusu olduğu halde 
geçen sene halkevine malik olmuştur. 

Tirelilerin gıpta etmesinde hakkr var-
1 ır. Bu mühim kültür ocağınm yoklu-

Tire idman y.urdunun teşkıl ettiğ. 
bıındo Halk Fırkası önünde. 

ğunu mlimkün mertebe bildirmemeğe 

çalışan yabız bir tek gençlik müesse
sesi vardır: İdman yurdu. 

İdman yurdu, Ege mıntakasında da

ima birinciliği kazanmış, iki takım 

bando vücude getirmiş ve günden gü
ne tekamüle doğru yürümekte olan bir 

teşekküldür. Belediye bando şefinin 

maaşını temin etmektedir. Maatteessüf 
yardım görememek yüzünden bir za
manlar İzmir'in tanınmış spor takım· 
larını, aydınlıları, Ödemişlileri, sökeli-

leri mağlup eden spor takımı, bugün 
yok derecesine inmiştir. Bir zamanlar 
kıymetli temsilleriyle şehir halkının 

hissi, milli heyecanlarını tatmin etme
ğe çalışan temsil kolundan iz bile kal
mamıştır. 

Yalnız takdirlerle görülen ve al -
kışlanan bandosu varlık göstermcğe 

çalışmaktadır. Böyle bir müessesenin 
idamesiyle alakadar makamların meş
gul olmasını ve yurdun diriltilmesini 
alakadarlardan bekleriz. N. 

B. iV'. M. Reisi P~~ 
i te Dahiliye ve 
Haric ye Vekille
rim ·z geliyor•ar 

İstanbul. 30 (Telefon) - Bü
yük Millet Meclisi Reisi Kazım Pş. 
Hz. ile refikaları ve Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyler bu akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmişler
dir. 

İstanbul hayvan RcrgiMİ. 
lstanbul, 30 (Telefon) - Vi -

layetin her sene açtığı hayvan ser
gilerinden sekizincisi yarın Edir -
nekapıda açılacaktır. 

Hukuk talebe cemiyeli biı 
büro a~ıyor. 

İstanbul, 30 (Telefon) - Hu -
kuk fakültesi talebe cemiyeti ko. 
operatifi tahsil için lstanbul'a ge
len talebey~ mahsus bir yurt aça • 
caktır. 

Konferans murahhasları 
gidiyorlar. 

İstanbul, 30 (Telefon) - 30 
uncu beynelmilel parlamentolar 
konferansına iştirak etmek üzere 
İstanhula gelmiş olan murahhas . 
lardan birçoğu memleketlerin~ 
döndü. Fransız murahhası heye
ti bu gece türk grupu şerefine va· 
purda bir ziyafet vermiştir. Vapur 
yarın sabah hareket edecektir. 

\ııtalya ve mülhakata 
harita birliği. 

Antalya, 30 ( A.A.) Antalya ve mül. 
hakab harita birliği mecliıi bugün ikin
ci içtimaını yaptı. Meclisin bütçesini 934 
mesai programını tanzim ve birlik encü
menini İntihap ederek 935 martında top
lanmak üzere dağıldı. Birlik meclisinin 
kararma göre hu sene içinde vilayet da 
hilindeki §ehir ve kasabaların haritaları 
yap tmlacaktır 

Şark şimendiferleri tenzilatı ile 
kibrit fiatları tenzilatı. 

İstanbul, 30 (Telefon) - Şark de. 
miryollan tarifelerinde yapılan tenzila
tın tatbikine yarın başlanıyor. Kibrit fi
!ltlarırun indirilmesi de yarın tatbik edi
liyor. 

Sıhhiye vekili tıp talebe yur. 
dunu teftiş etti 

İstanhul, 30 (TeleEon) - Şehrimiz -
de bulunmakta olan Sıhhiye Vekili Re
fik Bey bp talebe yurdunu ve Yurt ida
resini teftiş etmi~tir. Bu sene yurda mü
sabaka ile yüz talebe alınacaktır. 

Zahire borsasında. 
İstanbul, 30 (Telefon) - Ticaret ve 

zahire borsasında canlılık vardır. Ecnebi 
memlek~tlere buğday ihracı 3800 tonu 
bulmuştur. Bu senenin haftahk sahşı ye
di bin tonu bulmuştur 

İstanbulda süt dağıtma işi. 
lstanbul, 30 (Telefon) - lstanbul 

süt müstahsillerinin şehrimiz süt dağıt
ma te§kilahna mukabil ıüt dağıtıcılar da 
tedbir almağa ba§lanuşlarcur. 

İzmit valisi Arlapazarmda. 
Adapazarı, 30 (A.A.) - lzmit valisi 

Hasan Faik Bey dün şehrimize geldi. 
Hendek, Geyve, Karasu ve kazamız kay
makamlarının iştirakile bir toplantı ya -
pddr. Toplantıda vilayet işlerini görüt -
müşler ve hep birlikte vilayet yollarını, 
taşocaklarmı ve kurutulma ameliyesi 
yapılan Güvercin gölü batakhklarını tet
kikk gitmişlerdir. 

Maarif Vekili tetkik 
seyahatinden döndü. 

Birkaç gündenberi Yozgat ve 
havalisinde tetkikatta bulunan 
Maarif Vekili Abidin Bey dün 
Kayseri treniyle şehrimize dön • 
müıtür. 

jlspart:> da 
teme1İ atı~ en 
abrika 'ai:" 

Isparta. 30 (A.A.) - f::.part -
da gü)yağı ve Keçiborlu kükürt 
fabrikasının temelini atmak üze
re lktısat Vekili Celal Bey bera • 
berlerinde İzmir valisi Kazım Pş., 
lzmir mebusu Osman azde Ham -
di ve Zonguldak mebusu Ragıp 
Beyler ve daha bazı zevat olduğu 
halde bugün saat 1 O da hususui 
trenle Kuleönü istasyonuna ve o
radan İspartaya gelmişler, istas -
yonda kalabalık bir heyet tarafın
dan karşılanmışlardır. Şehir baş
tanbasa bayraklarla donablmışbr. 
Vekil Bey halkın tezahüratı ara • 
sında fabrikanın kurulacağı saha
ya gelmiştir. Sahada icap eden bü
tün hazırlıklar ikmal edilmişti. T e. 
mele konmak üzere yazılan hatıra 
kağıdına imzalar atıldı, müteaki -
ben nutuklar sövlendi ve temel at .. 
ma merasimi V ~kil Bey tarafın -
dan yapıldı. Ispartalılar namına 
kürsüye gelen Isparta mebusu Ke
mal Turan Bey ispartalıların se • 
vincine ve fabrikanın temeli ab • 
hşından dolayı hissettikleri şevk 
ve heyecana tercüman olan söz • 
lerinden sonra demiştir ki: 

"- Gülyağı türk ihracatmm 
mütevazi bir rakamıdır. Hükume
timizin bu mütevazi rakamı ihmal 
etmeyişi memleketin her itine o
lan büvük ve genit alakanın bir 
misalidir.,. 

Müteakiben gül yağcılığı na· 
sıl bir dikkat ve itina istiyen ine• 

bir İş olduğunu ve fabrika te~eb· 
hüsünün nasıl ele alındığını anla • 
bm hatip halka dönerek şunları 
söylemiştir: 

"- Ispartalılar hissediyorum 
ki şurada benden istediğiniz he • 
pimizin duyduğu şükran hisleri • 
nizin büyüklerimize arzedilmesi • 
dir. Büyük kurtarıcı Gazi Hazret
lerine ,onun büyük başvekiline, o
nun değerli lktısat Vekiline İapar• 
ta halkının duyduğu minent borcu 
sonsuzdur. Ancak burada Celal 
Beyi yalnız lktısat vekili sıfatile 
selamlamak yetişmez. Kendileri 
memleketimiz lspartamızı ziyaret 
ettiler. Birçoğumuzun bulunduğu 
gülcüler içtimaını yaptılar. O gün· 

denberi gülcülük kendileri için bir 
ideal olmuştur. Bu işte birçok güç· 
lükler vardı. Buna rağmen gül ya-
ğı isini basc:rdılar ve bu~ün su e • 

seri yarattılar. Kendilerine İspar
ta yurdunun yani türk gül yurdu
nun en derin şükranlarım arzede
rim. Büyük bayramımıza gelmek 
zahmetini alan değerli hemşehri
miz Kazım Pa~aya Antalvayı, Bur 
duru temsil eden kıymetli zevata 
ayrıca teşekkür ederiz .. , 

Bu nutuktan sonra Isparta me· 
busu lbrahim Bey cümhuriyetin 
büyük eserlerinden ve yurdumuzu 
imar hususundaki iradesinden 
bahsetmiş. büyüklerimize saygı ve 
minnetlerini anlatmıştır. Bundan 
sonra mer;ıı.sİme nihayet verilmis • 
tir. Vekil Bev k•.ımandanhğı, vilii
vet makawı~ı Cümhuriyet Hatk 
Fırkasını, iş banaksmı ve da ha 
bazı daire ve müesseseleri gezdi
ler. Şereflerine belediye salonun • 
da bir ziyafet verildi. Ispartalılar 
büyük gün için sevinç ve sürur i
çinde bayram yapıyor. Vekil Bey. 
öğleden sonra hususi trenle Eğir· 
Jire ve akşam da Keçiborluya gi • 
deceklerdir. 

---····----
Ergani istikraz 

tahvilleri. 
Ergani istikraz tahvilieri~in 

satış müddeti bitmiştir .. Ma_lı~e 
vekaletinin istikraz tahvıJlermın 
satışı hakkında dün telgrafla va
lilerden istediği ma umat gel • 
mektedir. Şimdiye kadn.r gelen 
malumata göre tahvillerden he • 
men hepsinin satılmış olduifo an
laşılmaktadır. 



&lAYIFA 4 

Gılgamış'ın Erteği (Destan ) 
Birinci Tablet 

Balam (1) 1. 
Girelı (2) 
Ol kim lramu nerııi°yi (3) sınadı (4), 

budunu (5) [okut] sun; 
[Ol kim bütün] bilginin idiaidir (6), 

elgüne (7) [3ğretsin]: [o bilgini saça
cak (?) onlar da hep paylarını alacak
lar. O [- Gılgamıj] bilgin idisi idi, 
'( ••onda,, ) kamu nersenin bilgisi var
aı. 

5. - O açb örtülmilf gizlileri.
Uluğ-ürkUnden (8) önceki erteği 

'(9) o getirdi; 
U.zak karaları denuleri dolaştı, ulu 

itler baprdı, 
10. - Bir bitik tqı fizerine ettikle

rini çektiklerini oydurd&L Yüksek ta· 
lamlı (10) Ereb'in kurganlarını (11) o 
yapb; dibi ıduk (12) E-Anna'nm (13) 
ullarını (14), tunç içinde imit gibi, o 
koydu; kimRye yol wrmiyecek gibi 
bel-kitti (IS)-....... 

ıs. - ... (Öyle berk ki) ki.ımeye yol 
vermez. 

(Otuz azn ehik. Gılıamıpa tasvi
rine ikiaci bağama bafza devam edi
yor.) 
Bağam 11. 

Onun iiçt.e ikisi taıırı. üçte biri a-
dmndı: 
Teııinin tilıtimli (16) tanrıların etin-

41endL. 
• • • • • • (Üç sıra silinmiş) 
(Ereb'i• '•vuz Gıl~GIU§'taa t•nrı

ı.ra sı.zla..ıJlfl) 

•••••• 
• • • • • • • 
10 - Kanpçmıarmm (17J çarpııma 

[eş] yok, elgilnü (18) katı emekli yu • 
mutlara (19) aUrülmüf; Ereh alpları 
anUnde eiilmiJ-. 

Gılgamıı bir babaya oğul komadı; 
yavuzluğu &{lnden gO.ııe, tünden tüne 
arttı; [Eh! o] yüksek tağamlı Ereh'in 
çobanı (- bğanı) drr. 

15. - O [-bizim] fobannnu; (=ka
ğanunız) dır- (Elbnan (20), erkli 
(21), öğe (.22) Gılgamq) bir anaya ku 
bırakmadı, bir kocaya karı bırakmadı.., 
Elgünün uzlanışına ölilmsüzler kulak 
atılar; yüksek göklerin tanrıları E
reb'in izisi tanrı Anu'ya dediler: 

20. - .. Sen bir olu1 yarattın; Eh! 
yawz1ufuna son yok; 

[Kanpçmlarmm çarpııına] eı yok; 
(etgünO] 

Katı emekli işlere sftrülmüş; [E
reh'in alptan 5nünde eğilmit] Gılga

Dlif bir babaya oğul bırakmıyor; [ya
vuzluğu artıyor.] 

25. - Günden güne tünden tüne; 
ehi o (yüksek tağamlı] Ereh'in çobanı 
(=kağanı), onların çobanı ( = kağanı) 
dır .•• elbasan, erkli, öge ... Gı1gamış bir 
anaya kız bırakmıyor, bir [kocaya] ka-

30. - Onlarm haykırııma [ Anu] 
kulak astı, tanrıca Aruru'yu çağırdı: 
"'Hey Arıını. [adamlar (urukunu)] (23) 

1eo yarattm;ılmdi de ona eı (pt?) (24) 
yarat, ta kim ( Gılgamlfln üstüne] , 
bayram gününde varsın; biribirleriyle 
savaşsınlar; o da Ereh'e [soluk aldır -
ım].,, 

• ( Eakidu'aun yaratılması): 

35. - Tamiçe Aruru bunu işitince 
Anu'nun dileğini anladı; ellerini yıka-

dı, parmak uçlariyle balçık aldı, yuğur
du, çöl ortasında Enkidu'yu yaptı : onu 

alp, barlas (26) yarattı: boyda bosta 
Ninurta' (27) nın iki katınca. 

Saçları: arpa (başaklarının kılçık
ları) gibi gür; pürçüklerini (28), ka
dın yollu, (bir tül) le sarardı; Sumu
kan (29) kılığında giyinmişti. 

40. - O (Enkidu) eligünü tanımı· 
vordu. Geyiklerle otlakta otlardı, yal
nız davarla kana kana içerdi; suya do
yar gönlü açdırdr. 

(Enkidu avcı ile karııJ~ır) 
Bir avcı, tuzak kuran bir (avcı) o

nunla yüz yüze geldi; [bir], iki, üç 
gün arka arkaya davarlann •u içtiği 
yerde onun yanına geldi. 

45. Avcı ona bakınca yiizlntı llr-
künç bürlidtı. Kendi ft davarlan irkil
di: yüree i fkorku] içinde, yünek eee
te haykırdı, yüzü bulutlandı .•• 

50. • .. yüzU unk yolculuktan 
[celen) birinin-jüzü gibi 141. 

T iiTkçeye çeviren: J\lımet Cevat 
T .D.T. CemiyetinJen. 

Bağama 111. 
Avcı [babasının] yanma geldi, ağ

zını açarak dedi: 
Baba, oraya iri [bir] kişi geldi [te 

dağların ötesinden]; gücü, [ülkenin 
(eninde boyunda)] artıkrakbr (30); öz 
Anu'nun [iki katınca] büyüktür. 

5. Hep [uzaklarda], dağ ötelerin
de [dolaşır], hep da varla [otlakta otlar, 
hep] ayaklarını suya kor; (öyle ki) ben 
yanına vannaktan [korkuyorum]. (Öz 
ellerimle kazdığım] çukurları [doldur
du]; kurduğum [tuzaktan] çekti, ko
pardı; ve kavzamımdan (31) bütün da
varlar, çöle canlıları kaçıp kurtuldu: 
artık kırlarda erkimi sürmiye [yol ver
miyor]. 

[Babası ağzını açarak] avcıya dedi: 
15. Gılganuş Erebte f durur, oğ -

lum; kimsenin] yenemediği odur; 
[ülkenin (eninde boyunda) gücü artık
rak olan odur]; (öz Anu'nun iki katın
ca] gücü [büyük] tür; [git,] yönül 
Ereh'e: o [canavarı] işitince diyecek 
ki,"Var, bey avcı; bir kız, bir elkızı (32) 

da yanma al. .. güçlü birine yakışırcası
na. ro gene davarı yığdığında], 

20. - Su içtikleri yerde~ (kız) üst
lüğünü [atacak) güzelliğini (göstere
cek]; o (kıza) bakacak ve onu kucak
lıyacak; (bunun üzerine) öz çöllerinde 
[yetişmiş olan] davarları ondan yüz 
çevirecekler.,, 

(Gılgamış ı'Jlc.in Eniidu'nun çıktığı 
nr işitiyor). 

25. Avcı babasının sözlerini [din-
ledi,] doğruca (Gılgamışa] yöneldi; 
Ereb yolunu tuttu, Gılgamışın (katına) 
[gelerek şöyle dedi] : 

"Orada iri bir kişi var, [dağların 
ötelerinden gelmiJ; gUcü] 

30. Ülkenin (eninde boyunda) 
hepsinden artıkrak: öz Anu'nun iki ka
tınca büyliktür r onun gücü l : hep u
zaklarda, dağların ötesinde dolaşır, hep 
davarla [otlakta otlar ],hep ayaklarını 
suya [kor]. Öyle kim 

35. Yanına varmaktan korkuyo • 

nun. [Öz] ellerimle kazdığım çukurla
n doldurdu, [kurduğum] tuzakları çek· 
ti kopardı; kavzamımdan bil tün davar
lar, (çöl) canlı lan kaçtı kurtuldu: 
Kırlarda erk sürmeme artık yol vermi
yor.,, 

40. lıyacak: (bunun üzerine) öz çöl
yanut (33) verdi: 

••var, benim avcım, kendinle birlik
te bir kız, bir el kızı al: o yene davarı 
su içtikleri yerde yığdığında (kız) üst
Jlifünü atacak, güzelliğini (göstere
cek]; o (kıza) bakacak ve onu kucak-

45. byacak ; (bunun üzerine) öz çöl· 
lerinde yetişmiş olan davarları ondan 
yüz çevirecek.,, 

(Enlcidu'nun kösnüye (34) düşmesi) 
Avcı dışarı çıktı, yanına bir kız, bir 

ellı:ızı aldı: (birlikte) yolculuğa koyul
dular; üç gün ucunda istenilen yere 
geldiler. Avcı ile kız önezelerine (35) 
çekildiler. 

50. Bir gün, iki gün canlılarm su 
içtikleri yerde kaldılar: sonunda da
varlar kana kana içmek için suvarma 
yerine geldiler. 

Sonu yarın 

(1) Sütun, "colonne.,, (2) methal, 

(3) her şeyi, (4) tecrübe etti, (5) mil
let, (6) sahip, mevll: (7) halk, ahali,· 

(8) tufan: büyük feyezan, (9) destan, 
esatir: (10) sur, duvar,· (11) kale, istih
klm; (12) mukaddes, mübarek, (13) 

E -Anna: gök tanrısı Anu ile sevgi tan
rısı l§tar'm Ereh'teki burkatlığı ( = ma
~t),· (14) temel; (15) tahkim etti. 

(16) Teıeklc.ül (17) silahlar: (18) 
hlk, tabaa ve raaya (19) vazi/e, hiz
met (20) Fatih, hillc.ümferma; (21) zi 
iktidar, (22) zeki, /atin 

(23) Irk, nesil: (24) hilalgir, ralcip; 
(25) çocukları koruyan bir tanriçe; 
(Z6) Cengfver; (27) Enlifin oğlu, bir 
tanrı,· kavga ve av patronu: (28) zaıaı, 
k§kül; (29) çobaalrk ve çHtçilik tanrı
sı. 

(JO) Hepsinden l•zla, en /azla; (JJ) 
iktidar sahası, dairesi 

(JZ) Ellcızı: hetaire: lıtar lyinine 
Uadilerlni vermiı olan kızlardaa lıer
lllrl. 

(») C"ap; (J4) Şebnt, mlai-em
mare: (JS) ICnıla, tuusuı ındaUI. 
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Ankara Halkevinde Firdevsi gür, Ü 
( B'lfl 1. inci NyJada) 

miyet veren Maarif Vekilimiz 
Kayseri treni ile seyahatinden 
döndüğü için toplanbnm .onları
na doğru Halkevine gelmit ve bir 
müddet oturmuttur. 

Firdevai ve Şehname hakkın
daki hitabeyi aynen dercediyo • 
ruz: 

"- Onuncu aarm ortasında müs
lüman aleminin vaziyeti hakika
ten pek karqıkb. Bağdattaki Ab
basi ha lif esi artık bütün kudretini 
kaybetmİ§, üzerindeki dini reis • 
tik vazifesini dahi yapamıyacak 
bir hale gelmisti. Garpta mağrip, 
ispanya, Berberi Afrika adeta 
müstakil bir halde yaşıyorlardı. Mısır . 

Fatimileri Bizans imparatorlarının hü
cumunu defedemiyorlardı. Garbi İran 
ali büveyh elinde taksime uğramıştr. 

Samiler Şarki 1ranı müstakillen idare 
ediyorlar, kendilerinde şiitik temayülü 
olduğu için Sünni halifeyi iyi bir na • 
zarla görmüyorlardı. Saman oğulları 

devletinden ayrılıp Gazncde çok kuv • 
vetli bir devlet kuran Sevük Tekin gene 
Samaniteri metbu tanıyor, ıimalden ge
len hücumlara kartı onlara yardım e • 
diyordu. 997 de Sevük Tekin'in vefatı 
üzerine küçük oğlu İsmail tahta geçmiı 
fakat Mahmut onu ıskat ederek Gazne 
hükümdarlığını elde etmitti. Mahmut 
çok kudretli bir baftL Horasanda Sa -
man oğullarının devletini tevarüs etti; 
frakı acem, Harizm, Hindiatanda Pen. 
cap, Mültan ve Sind'in bir kısmı Mah
mut zamanında Gazneviler devletine 
maledi imişti. 

Büyük bir imparatorluk kuran Gaz
ne sultanı ilim ve ~iiri de himaye et
miştir. Etrafında bir rivayete göre Un
suri'nin reisliği altında dört yüz ?ir 
vardı. Unsuri'nin zenginliği gözler ka • 
maştıracak bir derecede idi. Hükümdar 
bu pirler arasında müsabakalar tertip 

eder, cafaeler dağıtırdı. İslamiyetten 
sonraki iran edebiyatının çok feyizli 
inkişafını Gazneliler devrinde görürüz. 
Kurduğu imoaratorluğun azametini şiir 
diline maletmek suretile mevkiini ma • 

nen kuvvetlendirmek ic:in Mahmut bu -
na ihtiyaç duymuştu. Zengin ve deh • 
debeli olan bu saltanatın etrafında türk 
sanatı da ilerliyordu. Gaznede büyük 
saraylar, camiler yaptırılmıştı. Saray ve 
ordu dili türkçe olduğu halde resmi dil 

arapça, edebiyat dili faraça idi. Baba 
tarafından halis bir tUrk olduğu halde 
iran hükiimdarbğını elde eden Mah -
mut, gördüğü talim ve terbiye neticesi 

yalnız arapçayı değil farsçayı da bili · 
yordu. Bu devirde Gazne bir ilim ve 
sanat merkezi haline gelmiıtl. Gazneli • 
ler namına arapça yazılan ilmi eserler 
Fars dili ile tertip edilen divanlar son 
zamanlarda o havalide meydana çıkan 
tilrk eserleri bu genit türk imparator
luğunun zengin medeniyet hayatına 

canlı phitlerclir. 
Bugün kardeş İran devletinde bi

ninci yıldönümü kutlulanan Firdevsi 
Saman oğullarından Nuh ibni Maneur 
ile gazneli Mahmud'un zamanlarında 
yapllllf, bu sonuncusunun ismi Firdev
si ile beraber efsaneye karışmıştır.Fir

devsi'nin hayatı etrafında şairane bit 
menkıbe teıekkül etm:ştir. Şairin ismi 

dahi doğru olarak bilinmiyor. Anc"ll< 
künyesinin (Ebülkasım) ve mahl 'h ı

nm (Firdcvsi) oldu ğu malCımdur 1872 
tarihinde Nasırüddin Şah namına ya
zılan MecmaulHısaha t ezkeresinde şai
rin künyesi ve nesebi şöyle zaptedil -
miştir: "Hakim Ebütkasım Hasan ib
ni lshak ibni Şercf,ah Mehmet ibni 
Mansur ibni Fahrettin Ahmet ibni 
Hakim Mevlana Ferruh .. , Belli başlı 
tezkerelerde pirin imıi bazJn Mansur, 
hazan Ahmet olarak kaydedilir. Fir
devsinin yalnız ismi değil, hayatı dahi 
layıkiyle bilinmiyor. En eski memba 
olan (Nizamü Aruzi)nin "Çchar maka
le,, sinde Firdevsi'nin (Taberan) nahi
yesine tabi (Baj) k öyünde doğduğu, 

oldukça refah içinde yaşadığı ve kızı

na çehiz yapmak için Şehnamc'yi yaz -
dığı kaydedilmiştir. Bu matnmatın, 

doğduğu yere ait olan ciheti, kısmen 

doğrudur. Çünkü Firdevsi "Tôs,, lu
du.r. Taberan "Makdisi,, ye nazaran 
T&s'un merkezi, (Yakut) a göre de 
Tas ıehrinin iki kısmından bUyük olam
nın adıdır. Garp mUdekkiklerine naza -
ran Şair, T&s havaliainde (Şldap) ta 
doğmtJ1bır. Firdttat pek uzun süren 
Şehname içinde ban iltitratlar yaparak 

bayatı baklanda bize malümat •erir. 
·Muhtelif yazma nüshalarda yapılan bu 
tetkiklere nazaran Şair 320 ile 323 ara -
sında doğmuştur. 

Mecmeulfusaha: (Firdevsrnin pede
ri Tôs'un Rezan kariyeııinde yerleJmİJ 

bir köylüdür) der. Çehar Makalede ol
dukça müreffeh bir köy zengini olarak 
bize takdim edilen Firdevd hakikaten 
çiftliğinde mesut bir hayat sürecekti; 
eğer Şehname yazmağa ve ondan büyük 
menfaatlar beklemeğe kalkışmasaydı. 

Lakin o zaman da Firdevsi olamazdı. 

Firdev:sl'nin üç oğlu 

lraç - Selem - Tur. 

şeydir. Bunun efsane olduğunu anlamak 
için eserin otuz sene sürdüğünil söyle. 
mek kafidir . 

Şehname şairi, bir rivayete göre, 
Tôı valisinden gördüğü zulme dayana. 
mıyarak memleketinden çıkıp Gazneye 
gelmiştir. Şark menbaları bu gelişi zarif 
bir Jekilde yazarlar: gfiya Firdf'vsi Gaz
neye geliyor, bir bahçede üç kitiye te -
sadüf ediyor. Kendisi köylil kıyafetin. 

dedir. Bu üç pbıs Mahmut'un sar:aymda 
yaşıyan şairlerden U nsuri', Aacudi ve 
Ferruhi'dir. Köylü ile konUf1t1ayı mana -
aız bulan fClİrler Firdevsi'yi bir bahane 
ile başlarından savmak isterler. Ve ona 
derler ki: (biz padi§ahm pirleriylz: pir 
olmıyanlarla konu§aınayu. Eğer sen bi
zim aöyliyeceğimiz üç muru bir dör -
dünci.isünü ilave edebilirsen meclisimize 
gi .. er!'in). 

Uç şair birer mısra aöylerler. Unsuri: 
Çün arızı tü mih nebaıet rlıten 
(Ay senin yanağın cibi parlak değil -

dir.) 
Ascüdi: 
Manendi ruhat p.'iil ncbüvet der ltiilşen 
(Gülistanda senin yanağına benzer 

gül yetişmez.) 

Ferruhi: 

Müjgint güzer künet hemi ez ÇCVfC:S'l 

(Kirpiklerin zırhı delip ccçer.) 
Mısralarını söyleyiııu, Firdevsi fara.. 

çada (şen kafiyeli bafka bir kelime ol -
madığı için hususi isim olan (peşen) 

kelimesini kafiye yaparak fU dördüncü 
mısra ile kıtayı tamamlar: 

Manendi sininı Giv der cengi Peten 

(Peıen muharebesinde GiT'in mızrağı 
gibi.) 

Şairler kaf1ılarmda bir köytil değıl, 

İran ustUrelerini bilen kudretli bir :sa -
natkir görünce onu hürmetle karşılar. 
lar. İran padiıahlannın tarihini bilen bu 
şair, sonradan Şehname tanzimine me
mur olur. 

Ateşkede tezkiresi bu efsaneyi zik -
rettiktcn sonra Firdevsi'nin Şchnlme 

tanzimine §U suretle memur olduğunu 

söyliyor: (bu çetin imtihanı geçiren 
şair Unsuri Ye iki arkadaır tarafından 

ehemmiyetle kariJlanmıyor • .Bundan mü
teessir olarak oradan kalkıp şehre gidi· 
yor. Sultanın "Himck,, isminde bir ne -
dimi ile görüşüyor, nedim Unsuri'nin 
"Rüstem ve Söhrap.. efsanesini yazıp 

sultana takdim ettiğini söyliyor. Firdev
si de az zamanda •'Dasıtanı Rüıtem ve 
İsfendiyar, ı Şehnimcde olduğu gibi 
nazmedip padişaha takdim ettiriyor. Bu 
ıuretle Şehnamenin tanzimi meselesini 
üzerine alıyor.) 

Bu iki rivayet te doğru değildir. Fir
devat eserine 97 5 senelerine doğru ba! -
lamıJtı. O zaman 45 yqlannda vardı. 

97 5 tarihinde Mabmudu Gamevt henüz 
çocuktu. Bu büyük İran Dlsıtanı •iinni 
bir bUldlmdar olan sultan Mabmud'u 
pek atabdar etalelnlttL 111..-..r eler 

Gazne sarayında mevki eahibıi oklu is~ 

• ki bu Ja şüooc.lidir • bCl§ka eserleri ..... 
yesirde olsa genktir. T&ı'dan çok mu.; 
eden müverrih "Utbi,. Firdevsi'yi ve 
onua tiklaini hiç zikretmez. Buna raf• 
men Şehniırf' kendinden evcl yazıları 

bütün daartani eserleri ~öndmmü§ ve 
mti91üman muhitinde pek çok okunan 
lritaphT arHma ginniım. 

Olgun çağtaTmda esuine baJlıyan. 

P"'mknt, belki evelc:e böy1e dasıtani şiir• 
!erle mqgnl olmuftU. Fakat buna dair 
malttmatnnız yoktm. Şehname gıDi mü
kemmel bir e9CI' hCT haltk uzan bir ha
zırlanma neticnlnde meydana ~ldn'lir. 
Firdmi Disıtanmm munim bir kmmn1 
Saman! tebaası iken vatanmc!a Y3zm11" 
tır. Mehmet Lqkerf isminde bir dostu 
Firdevsi9ye mcm>Dr biT Şebnlme ttt"Crli 
bunu nazmetmmni sôyJiyor. Bu mensur 
Şehnlme, ilk tran hükümclaTlarmdan 
başlayıp (Ye:za Gürt) zaman1na 'kadar 
gelen vekayii havi olan YC anp istilası 

üzerine Habeşlstan'a götfüüliip Habeş, 

Hint clillerlne tcrcüme edilen C$CT değil· 

dir. Bu ıehname Mecmaulfma1ıi'da da 
kenc!isinden bahsedilen as\an köy1ü bir 
moğbedin toplayıp yazdırdığı rivayet:er 
olsa gCTektir. Bu mensur eser ço'k büviik 
olduğu için intişar edemem.İf manzuaa 
Şehname de ortaya çı1nnca büsbütün .-a. 
nüp gitmiştir. Firdevsi'nın bir ~ Ebu 
Mansunılmuammtti tarafımbn F.bu 
Mansur Abdürrezzak namma yaz 1 m 
mensur Şchnlmeyi e11n itttnu ~i; rt• 
va}"Cti ..ardtr. 999 unesi b<t!!mda Firo .. v• 
si eserini bitirip Ahmet ibni 'Ranlem~ ti· 
ye verdiği nman Gameli Mahmut t1e
nüz tahta geçip HMHan lılkiTm ol'"" ış

tu. Hatti Londl'a yaflmtMna -göre nir 
bir müddet Hanlencan·&a Ahmet i'm i 
Mehmet yanmda katm11ttr. Eseri Elıu 

Delam yedi ci\t olmak üzere hıtinsah et
miş Ebu Dü!d te Şehnamenin ram ol· 
muştu. Şehname, Gameti 'Mahım '\'a 
1010 tarihinde takdim ~nniJtlr. Fir • 
devsi Hüseyin ibni Ahmet vesatatile 
Gazneli Mahmud'a takdim ettiği nüs"a 
üzerinde epi tadilat yapm~tı. Sulta···n 
Şehn!me ile alakadar olduğu şüphelid:r. 
Farsça bilen Mahmud'un bu 1'irin k• / • 
metini anlryacak derecede edebiyata v.ı
kufu var mı idi? Esasen iddia edild";i 
gibi bu eseri siyasi ıtebeplerle de ya'! -
dırmamıştı. Çünkü İran Dasitanmm a r
ladığı hilliyet hissi Mahmua'un aleyl i • 
ne bir hareket doğurabnirdi. Şark zem
dikasına karşı gaza eden bir hükümda • 
rın ruban zerdüştt otan bu eserden mr-:ı

nun olması da uzak bir ihtimaldi ... V l • 
hasıl bütün bu sebepler gösteriyoı ki 
Mahmut Şehnameye ehemmiyet ver ne. 
miş ve şair eserinin bir çok ycrkrin~le 
bahsettiği gib i zaruretten kurtula na..,• ş· 

tır. 

Mevsuk olmıyan bir rivayete göre 
de eserin her beytine bir dinar c2 ıze 

vermeği vadeden sultan şairi çekenU.. 
yenlerin ve onu sünnt hükümdar nez• 
dinde rafizilikle ittiham eden düşman• 
ların tezviratı üzerine altmll bin dina 
rı yirmi bindirheme indirmiş ve Fir• 
deTSi senelerce uğra§tığı ve çok şey; 
ümit ettiği destanı mukabilinde bu kat 
dar az bir mükafat görünce fena hal~ 
müteegir olmuı. Mahmudu Gazne..( 
şairin mükafatı beğenmed;ğini ve yir. 
mi bin dirhemi dağıttığını duyunca 
Firdevsryi fil ayağı altında ~iğncte

ceğini bildirmiıti. 'M~hur hicviyed« 
buna dair kayıt vardır. Meyus şair, b\I 
sukutu hayal üzerine Gaz:ne'dcn Hem 
rat•a kaçıyor. Bir müddet (Edip Sa
bir)in babası (İsmail Verrak)m evin• 
de saldaıııyor, orada meıhur hicviyest. 
ni yazıyor. Bu hicviyeyi sonradan Ta
beristan hikimi Sipehbüt Şehriyar yül 
bin dirheme satın alıp onu imha etme• 
istemiştir. Fakat hicviye şairin dediği 
gibi kıyamete kadar baki kalacak eıel't 
lerdendir. Hatta tchnamelerin batına 
geçmiştir. Şairin bu gönül kırıklığı 
şark aleminde akisler yaptL Şehnam« 
müstensihleri mısralar arasına :Mahmut 
aleyhinde birçok ilaveler de yartılar. 
Sadi (Mahmud'un şevket ve uametin.a 
den bugüne bir şey kalmadı. Anca~ 

Firdeni'nin kadrini bilmemesi bir et. 
sane gibi dillerde dolaşıyor) derken 
aynı duyguya tercüman olmuştur. 

Alman müste-şrikleri Ficdevcıi'niı 

Ali Büveyh'ten (Sultanüddevle veya 
Bahaüddevle)nin yanına &idip or"da 
(Yusuf ve Züleyha) sını yazdığını söy .. 
lerler. Aradan epey bir zaman geç ik;. 

ten aonra Mahmud'un gazabının ,:;°" 
düğünü tahmin eden Firdewl T . s'a 
dönüyor. Fakat artık çok lht'y 'ır-
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Memleketinde vefat ediyor. Mahmu
dun yaptığı kadir bilrrıemczlikten pe
şiman olup şairi taltif için Tôs'a. alt -
mış bin altın ve yahut deve yükleriyle 
çivit gönderdiği rivayeti doğru olsa bi
le her halde sultan bunu itizar ederek 
yapmamıştır. Şairin mahrumiyetini ha
yalen telafi i~in uydurulmuş olan bu 
rivayete nazaran Mahmud'un hediyesi 
şehrin (Rezan) kapısından girerken 
Firdevsi'nin cenazesi (Rudbar) kapı_ 

smdan çıkıyormuş. Padişahın ihsanını 
Firdevsi'nin kızr veya hems~resi dahi 
ka~u~ etmemiş. Mahmut da .o para ile 
(Rı1ıatr ça1ıe) isminde bir kervansa-
ray yaptırmış. Şairin namını ebedileş
tirmek için o kervansarayın inşasına 
böyle bir se·bep gösterilmesi akla dah;ı 
yakındır. 

Firdevsi'nin eaeri Şehname adı ile 
anılan (İran tnilli destanı) dır. Büyük 
bir maziye malik olan L:an, birç.ok isti
Hllar altında kaldığı halde milli benli _ 
ğini hiçbir zaman kayb«memi~i. :Bu 
d~rece kuvvetli milliyet duygusu uzun 
bır tnaziden süziile süzüle nihayet arap 
istı1samdan sonra destanını yaratmış • 
trr. Fertler cemiyetin mahsulü ld -
-~ o ugu 

gı c.eıniyet Üzerine kuvvetli tesirler 
)';IJJarlar • Kendisine mahsus l -var ıgmı 
'bu derece derinden duyan lıan milı· . ~~ 
ü olınasaydJ Firdevs! vücuda gelmezdi 

~~~ ~ne itiraf etmeli ki din ve kül
türu ile bu iatilalarm en ezicisi olan a
r~p hakim!~den sonra Firdenı ye
~)di ihtiım1 iran bugünkü milli 
aımasmı kaybetmiş olurdu. 

• Destanlar tailletıeıin tarihten e•el -
ki devrelerine ait anane ve üat\lrele .• 
üıti d rını 

va e en masallardır. Dasıtani şuuru 
~da bulan bit şair cemiyet içinde 
dagrnık otan bu efsaneleri toplar onla
ra bir ~ekil ve üslup verir. Bu masallar 
okunursa insan öyle harikuiadelikierfe 
k.ar.şılaşır ki_ Fakat işte bu harikula . 
delıkler haltikatin ta ken·'"-"d· , O 11 u.ı:sı ır. ma-
~~ - ~rda biz bir cemiyetin kendine ver-
.•g1 benliği. milli gururu,. milli asale

ti okurUL Bunn.n. için daaıtanlardaki 
ınasaııan h.akilrat ölçüsü ile öl k ha-
talıdır l"'ünk·· - ç.me 

r • 'r u kıymet vereceğimiz mev-
zu aıalci hakikat d - ·1 h . egı, milletin ma'şeri 
aya~nde bakili eb•adınr bulan enfiis1 

varlıg1dır. Firdevs.inin eserini latin da
s~tanr_ (Eneid) gibi alimane dasıtan ne-
vıne ıtha! edel:ıi!iriz Çünkü d k l · on a §e • 
en iptidailiğin dağmrklrgr· kt 

~etn-I:ım k . ~ • yo ur. 
e ısmerr esatırı rran t....:h·d· H t a ..... I ır. 

a t o zaman fars dilile yazılmış şire 
kıymet vermiyen ve (ilmi edep) in mev-
zuu (k,.Hlmı arap) tır nazar· . d • ıyesın e 
ısrar eden arap t~-"Y- -·ı . ... auçı en ona edebi 
eserden ziyade tarih addederler. 

İran tarihi bin ilri membadan 1-B. · ( ge ır. 
ın tna.adcizrn) in mukaddes kitabı 

(Zend - Avesta) dan halk arasına ya
yı~an ve belki Firdevsi'den evel birçok 
şaı rler tarafından yazılınış 1 . o an anane 
ve rıvayetlerdir ki hanları Şeh 
J name top-
harrv."'trr. Hatta fZl"nd-Avesta) da müp _ 
em lralan birç()Tr noktalan garp ınüte
tc~·, . 

' en Şehname ile izah eMrler. Bu 
~neler münferit hadiseler olmayıp 
sıstem halini alıruş. ve eskiler tarafın -
dan tarilı"l t' ·ı · · ı es ırı mış bır vaziyettedir. Bu,.., ___ ,,, h. k 

n ır ısmı Ariyani Hint üs-
tfı.r~ler~;n frana geçmiş olanlarıdır. 
Dıuer bır kısmr da yerlidir. Üstureleri 
t;:ırih h::ılin<le göstermek istiyen Avesta
d:ı l{ronrıloii mevcut olduğuna göre t
ranm mitrıloiik t3rihi Avestadan evel 

ya .. rlmrc; bir halde idi. Denebilir ki rüh-
ban S.tnrfınd., k b. . . 

n ısa ır sıstematık olan 
bu _tarihin kökleri daha mafassa1 fakat 
a ............ ı~ b" 

ır halele halk arasında 
yas.•ıJ<lrnı> Yunan. tnembal.arı bu 
huntfe1erı Ah::ı...,.._ı·tl d -'"'"' er :zaı:oanm a fars 
veya He. ilerden l!iitmi .. ola ,_, d t 
k" . (F ....., ca~ar ır. -
~net ttli~ir) in hususi hekimi (Kte-

zıya..,\ m tni\5t+an ev-, ..l,_, d'" .. · = uor uncu asrın 
basında yazılmış o.\an eserinde ve He
ndot, Dhıodor gibi yunan t.arihtile . _ 
de · ~ nn 

n ıran tarihini lcısm.rn bulabiliriz, 
Faı-s dillııde yaz.ılnu!f uı eski kah -

ranıım bilkayd · CZe 
't "k· erı rir ve E.rdiıh)e 

aı ı ı eserdir_ Bunlardan başka ban e-
serler yazrlmrş olm~ "htim. 1 .. 
d . 1 a dahdrn-

e ıse de zayi olmustur. 

Daha ziyade rübban ve aristokrat sr
nıfından gelen bu milli ananeler riva
yete göre son Sasani hükii.mdan (Ye
zd Cürt} zamanrmla (Hodayname) ~mi 
altında pehlevl di1i ile yaaılmışhr. Bu 
eser sonradan (İbnüimük:affa' tarafın
dan mdi1en arapçaya tercüme edilip a

rap edebiyatında da akisler yapmı§tır. 
Saman oğul1annm sarayında mute

ber bir mevkii olan (Dakiki) bu anane
lerden (GüJtas.p) a ait olanını .zaptct -
miştir. (Güştas.pname) adını taşıyan bu 
bin bevit:lik faSTl Şehname•ye. girmi$ -

tir. Dakiki zerdüştliğe mütemayil idi. 
Saman oğulları zamanında arap istila
ilna ilk aksülameli yapan Dakiki Fir
devs1'nin üstadıdır. Bu iki şairin üslôp
ları ara~nda pek az fark Tardır. (Daki
k) de epik bir şairdi. Hatta Dakiki ve 
Firdevsi'de kemalini bulan bu tarz yep -
yeni bir şey olmasa gerek .. Firde.vsi e
serinde kendinden evel üç hin beyitlik 
bir eser bile yazılmadığını söyler ise 
de herhalde bu tekamül zinciri maziye 
bağlanmalıdır. 

Yukarda (Şehname Iranın esatid ta
rihidir) demiştik. İlk zamanlardan a -
rap istilasına kadar olan bu eser içinde 

Efrasyap. 

en parlak parçalar (Cemşit, Dahhalr, 
Feridun) efsaneleridir. (Rüstem) ile 
oğlu (Seyaveş) in kahramanlıkları da 
hakikaten şairanedir. 

Firdevsi İranın bütün milli anane
lerini malzeme halinde kullanıp büyük 
bir eser meydana koymuştur. Vakahtr 
arasmdaki bağlantılar pek gevşek ol -
mal1a. beraber huna gene umumi bir ta
rih denebilir. Şehnamede kütleden zi -
yade ferde ehemmiyet vrilmiştir. Ese -
rin ilk planında muayyen kahramanlar 
gelir. Firdevsi'nin bize gösterdiği İran 
ordusu Sasani devirlerinin tecchizatı 

mükemmel ideal bir ordu!udur. Elin -
~ki ananeyi Firdevs} ~iir haline koy -
1IlU}tur. Salusluda hitabe kudreti. ha
,.ikuladecHr. Ananedeki sade vak.alan 
mübalağalı tasvirler ya~atır. İskendeı 

devrine kadar harp sahneleri ile dolu o
lan Şehname İskende-rden s<>nra ince 
duyınıfara temas etmeğe başlar. 

(ZAL) ile (RUDABE) nin daha 
cinsi (BİJEN) ile (MENİJE) Din 
(Gtl'ŞT ASP) ile (KET A YON) un da
ha garami ve temiz aşkları görülür. 

Bu parçalardaki sade tahlı:iye üsl~ 
bu cok güzeldir. 

Bunlardan başka: Şehnamede ana ev
lat sevgisi, kan davaları gibi bazan ma
sum, hazan facialı sahneleie de şahit o
luruz. 

Fserde en normal kahraman (GÖ -
DERZ) dir. 

Mühim bir kısım (RÜSTEM) ile 
(İSFEND1Y AR) arasında ge~en harp
ları hikaye eden bu dasıtanda kadınlar 
ancak aşk mevzuu teşkil ederler. Kah
raman!ar ideal iran kahramanTandrr. 
Hepsi cesur, sen, ma~ur, hatip mera -
simperver ve dindardrrlar. 

Lisanı umumiyetTe sadedir. Fa
kat epope yazan şair gözlerine hadise-
leri baznı ".._..w:.tc hi b"" "t d .......... na uyu en a ese -
ler talmıak lrM'cburiyetindedir. Firdevsi 
l>unu yapmış: 

Hakikat onun nazarında iltifata de
ğer bir şey değildir. Mesela deniz.de 
bin fersahlık bir yeri gemiler ve kayık
larla ge~erler. Bir sene süren deniz se
ferinde bir defa fırtma çıkar. Ve niha-

yet (EFRASIYAP) deniz üstünde yü
riir. Yüz bin kişilik orduların bazırlan
nıuı ~n pek az zaman kafidir. Vel -
hasıl görülüyor ki şair zaman ve me
kana istediği gibi tasa.ruf ediyor. 

Firdevs! esasen alim değildir. Ara 
sıra dört unsurdan ve dört keyfiyetten 
bahs eder. bazı hakimane cümleler söy -
ler fakat hiçbir !'21TTan alimlik taslarmu. 

Mısralan sade ve kısa kısa der. Bü -
yük periotlar nadlldir. Cümleler clı:se ~ 
riya bir veya yarım mısra içindedir. 
Fa;kat bu yarım mısralar hazan kuvvetli 
olur. Birçok dası.tanlarda olduğu gihl 
Şehnamede de Wıp beyitlue rast geli
nir. 

Firdevdden cvelki lirik ve epik e -
serler pek mahdut olduğu için bu ede
biyat alemi içinde Firdcvsi'nin m- de
receye kadu eskiye sadık kaldığı ve ne 
derecede yenilik gösterdiği tayin edik
mez. Şehname elli bin 1ıeyit bdornbr. 
Klt'V"'nt1i bir 11elaatle akan bu eserde 

harikulade metin mısralara. Iastlana. 
Dastani ahengi çok yüksektir. 

1rana milll varlığım tanıtan bu em
salsiz ~air eserinin bazı yerlerinde fa -
kirlikten çok şikayet eder, padi§ahwı 
ısok ıeyler bekler. Bu onun için bir nok
san de~ldir; ~ünkü şairler o :zaman an

cak himaye ile yaşıyabilirlerdi. Ve bu 
kadar mühi~ bir eseri yalnız maddi 
menfaat için yazmıştı demek doğru ol
masa gerektir. O iran milliyeti hakkın
da ideal bir heyecan duymuştu. Çünkü 
o zaman devlet birliği ve kudreti kay
bolmu§ iran milleti bir nevi inhilfil ha
line gelmi§ti. Emevilerin inkuazt sxra

Icumda bazı mmtakalarda kendini gös
teren iran milliyeti ise Fi.rde.vsi zama
nında siyasi kıymetini kaybetmi~. An
cak gene bu milliyet kudretinden yeni 
bil' İran edebiyatr doğdu. (YUSUF ile 
ZtlLEYHA) • mukaddemesinde iran 
kahramanlarını tebcil ettiğine pişman 
olan ve müsJiimanbğa çok bağb kalan 
şair yes içinde bu pişmanlığa düşmüştü. 
Yoksa o hayatının sonuna kadar iran 
milletine sadıktı. Yumuşak ruhlu bir a
dam olduğunu eserinden anlad1ğnm2 

bu ihtiyar şairin bu kadarcık metanet
sizliği affedilehilir. Firckninin dini 
zihniyeti genişti. Az çok aklil~ bir 
:zeidüstili~e romantik bir meyli vardı. 

Mazdeizmin müslümanJrğa değil akla 
aykın olan ban noktalannr tevr1 etmi!J -
tir. 

ZerdüşUli.ktcn, yahudilikten, hıris -
tiyanlıktan, müslümanhktan bahseden 
şair müslümanlığm bunlara üstün ol • 
duğunu müdafaa eder. Esasen din ihti
lafından ve diıll nıeseklerin miina.kap
sından ~k hoşlanmaz. Vicdan serbest

liğine ınütemayildiI. Putperest Hint 
hüküm.darı ile yezdanptteSt İran padi
şahının ~tluğunu hoı görür. 

t~an dastmı garp ve şarlr dillerine 
tercüme edilmiştir. Şehnameyi At1c:in
son İngilizceye, Mol fransızcaya, Pizzi 
İtalyancaya. Fridrich Rülrert almanca
ya tercüme etmişlerdir. Arapça ve türk
çe manzum ve mensur terciimeJeri var
dır. 

Profesör Bravn şehnamevi pek be -

ğenmcz. Şark ve garp münek.kitJerinin 
en yüksek takdirlerine mazhar olan bu 
eserdeki sıkıcı uzunluk ve yeknesakhğr 
ileri sürerek onu arap ve fars lirik şair-

lerile mukayese edip Firdevsinin aley
hinde hüküm. verir. Bu hiç şüphe yok 
ki profesörün kendi itirafı veçhiJe epik 
~iire karşı fitri alakasızlığından ileri 

gelir. Şehname cihan edebiyatında mü
him bir eserdir. Bu kadar nnıazzam 

bir eserin her tarafında büyük muvaf -
fakiyetie-r a•amak haksızlıktır. Evvela 

böyle bir eseri başlayıp başaran ruhi 
kudreti. dii!ünmek lhımdır. Dastanmı 
derin bir milliyet sevgisi ile dolduracak 
milli gururu ebedileştiren, sam! dehaya 

karşı ari de.banın yüksekliğini miiıdafaa 
eden ve nihayet arap istilası altında 

kaybolmaya mahkum milli ananeleri 
canlandıran bu büyük şair İran mille
tinin yüksek bir ~erefidir. Çünkü Fir • 
devs1 yaptığı işin şuuruna malikti: 
(Otuz senede çok zahmet çektim; fa
kat bu dil ile İranı dirilttim) elediği za
man kendi namının eseri ile beraber e
hedile~ceğine inanıyorda. İran "tez
kiri şuara" lan onun şiirde üstathğmr 
müttefik.an teslim ederler. NİZAMI, 
SADt. ENVERİ gi\ıi en bii.y'Jk iran şa.· 
irleri üç şiir )M:yga:n~rinden birisi ad -
dedilen Firdenj'yi çok taJrdir etmi~ler
dir. Hatta ENVERI: (O üstat biz şa .. 
kirt değiliz; o efendi biz kuluz.) der. 

Yalnız dost ve kardq milletin das • 
tanmr yazdığı- için değil, cihan edebi
yatında miürim biır DJeYti sahibi olma
sı dolayrsiyle de burada namım tebcil 
ettiiimiz Firdevsi iran milletinin artık" 

[ Türkofis ~ük servisi, 

INGIL TERE'DE YON VE nFTlK 
VAZlYEn. 

Bu senenin ilk sekiz ayı %arlmda 
İngiltere'nin yün ve tiftik ithalat ve 
ihracatı geçen sen.eden az bulunmakta
dır. Bu müddet zarfındaki 1933 yün 
ihracatı 725,355,000 libre bu sene 111 

milyon 986 lıin libre bir ebiklikle 613 
milyon 369,000 libreye düşmfuJtür. 

1934 senesinin ilk sekiz ayı zadm
dall:i tiftik ithalatında da geçen seneye 
nazaran 4,699,000 librelik bir azalma 
görülmektedir. Geçen senenin kanunu 
.ani - ağustos ayları zarfındaki 9 
milyon 949 bin librelik ithalatına mu
kabil bu sene ancak 5,250,000 libre tif
tik ithal edilmiştir. 

ŞlKAGO HUBUBAT FlATLARI 

Şikago piyasasında bütün hububat 
fiatlan sağlam ve yiilmelr olarak lra
panmıftır. Buğday 7 /8 - 1 1/4 sent 

yükselmiştir. Fiatlar buşelde eylfıl 

104 3/4; birinci kanun 104 1/8 - 104 

1/4 ve mayıs 104 3/8 - 104 1/l sent

tir. Mısır fiat1arı da 1 3/8 - ı 3/4 
yükselmiştir. Fiatlar eylQI 79: birin. 
ci kinun 78 7/8; mayıs 80 1/2 senttir 

Çavdarda 3/4 saıt tadfü kaydedil • 
miştir. Fiatlar fi)Jledlı: Eylf11 17 1/2 
birinci kanun 78 3/4; mayrs 81 3/4 
sent. Arpa fiatları eylftl 83, blıi:ıcl 

kanun 79 1/2 ve mayıs 73 sent elaralı 
sabit kalmıştır. 

BULGARISTAN'DA YENl KONTEN
JAN KARARNAMES1. 

Bulgaristan milli bankasının 42 nu -
maralı bir kararı ile kontenjan miktar
larmın 1930-31-32 seneleri vasatisinin 
yüzde 50 si üzerinden yeniden tanzim 
edildiği bildirilmektedir. Bu karar ile 
evelce yalnız 1931 senesinin yüzde 50 si 

· Tabancı postası. 

• 

üzerinden hesap edilmiş olan mikdarlar 
dcği§tirilmekle kalınmamış. aynı za .. 
manda takas ile muamele f:rrsatlan ar " 
tmlmış ve bu muameleler üzerinden a .. 
boan primi kontrol etmek gayesi takip 
edilmi~tir. Bu primler halen yüzde 25• 
45 arasındadır. 

ALMANYA - LEHiSTAN HUBU 
BAT lnLAFJ UZATILDI. 

Hububat ihracı hakkında Lehistaıı. 
ile Almanya arasında geçen sene imza. 
lanan ticaret mukavelesi gelec !k sem 
sonum kadar temdit edilmiıtir.13a mu. 
kaveleye fazla olarak buğday ve bui• 
day anu ihracatı" da ilave edilmi'1'ir. 
İhracat tt ithal.at işlerini idare etmek: 
üzere Lehistand.a ve Almaııyada birer 
merkez ihdas edilecek n fiatlar bu 
merkezler tarafından tesbit olunacak • 
tır. Bu iki merkez biirosu arasında bir 
rekabete mani olmak maksadile hubu • 
bat maddeleri cari Hatlardan aşağıya 
satılmıyacaktır. Mukavele merkez ih -
racat bürolarının müdürleri arasmcla 
daimi bir anla§ttlayı tazammun etmek
te olup bu suretle fiat, teslim müddet
] eri muhtelif pazarlara tevzi hususları 
tanzim edilecek ve mahreç piycısalar 
te~kiltalandınlacaktır. Mukavele 31 

temmuz 193.5 tarihine kadar muteber • 
dir ve hitamından iki ay evet kabili fe
sihtir. 

HINDfSTAN'DA PAMUK 
ISTlHSALA Ti. 

Hind.is.tanın pamuk istihsalatı bu 
sene çok artmı~tır. 1 ağustos stokları 

da dahil olmak üzere yeni mnsim ice
risincfe elde edilebilecek pamuk mik • 
darı takriben dôrt yüz librelik 9,452,000 
balyayr batacağı tahmin oftmmaltadrr. 
Geçen sene bu mikdar 8,743,000 ve evel
ki sene 7,490,000 balya idi. 

Hint pamuğunun cihan istihJaki d& 
artmaktadır. Son mevsim zarfında dun .. 
ya fabrikalarının Hint pamuğu istih-
liki 5,29I,OOO baTyayı bulmuştur. Bu is-
tihlak geçen mevsim 4,372,000 ve evel· 
kj mevsim 4,849,000 baTya idi. 

Lituanyalılar ve fransız halkı 
Lehistan için ne düşünüyorlar? 

Mançesteı Gardiyen'in Paris muha

biri gazetesine bildiriyor: 

Gayet salihiyetli bir kaynaktan öğ
rendiğime göre Lehistan'm gerek vak-

tiyle. reddettiği şark misakma karşı 

tuttuğu siyaset, gerek M. Bek'in ekal

liyetler hakıkında söylediği sözler, Lit
vanya mebafilinde dehşetli tesirler 
yapmrıtır. 

Lituanyalılar bu beyanata bir "kuv
Tet tecrübesi,, nazariyle bakmaktadır

lar. Lituanyalılar, eğer M. Bek bu söz
lerinden dolayı Milletler Cemiyetinin 
öteki azaları tarafından şedit \ıir mua-

meleye maruz kalmıyacak olursa, o za

man Lehistan'ın bundan sonra daha 

mütecaviz vaziyetler alacağını söyli· 
yarlar. 

Her ne kadar Lituanya hültfune-ti, 

henüz resmen bir müracaat ve teşebbüs

te bulunmamışsa da leh - alınan itila

fı üzerine Li.tuanya'nın düşeceği teh
likeli vaziyet üzerine bir takım Avru
pa devletlerinin nazarı dikkatini çek
miştir. 

Bunlar iddia ediyorlar ki, Avrupa 
büyük devletlerinin hükfimetlcri, Av
rupa'da Lituanya'nm, Avusturya'dan 

sonra en fazla tehlike kaynağı olduğu
nun farkında değillerdir. 

Gene lituanyalılanıı. iddiasına göre' 
Avrupa'da harp tehlikesi ortadan kalk

mamış. yalnız barat fıçısı leh koridor
undan Lituanya topraklarına intikal et
miştir. 

Haklı veya haksız olarak lituanyalı
lar, kendi toprakJarmın lehlilerle aI
manlar 3.1'.asında bir pazarlrlr ~vzuu 
olchrğnmr iddia etmektedirler. 

Framı:rzlarııı M. Bek'in nutkuna kar-

temel taşıdır. San~tm n onun içti.mai 
rolünün yüksek ıuurunu duyup Firdev
siyi kutlulayan iran milliyeti böyle bü
yük bir pire malik olmaamdaa dolayı 
tebrike ayıktır. 

şı takındıkları vaziyet de lituanyalrfa~ 
rr memnun etmiş değildir. 

Lebiıtaır, Milletler Cemiyetine •e 
kendisine mevcudiyet ve hayat hakkı 

veren Yenay muahedesine karşx bir 
'taziyet tak.ınıyona bu, bir gaye nğma

da de.ğH, belki de vaziyeti bfıabütün 

fena bir hale sokmak içindir. Zira az

lıklar hakkında muahedeye konulmuş 

olan maddeyi, eski düşman milletlerin 
tekrar biribirleriyle savaşa girmemesi 
için çok insaniyetçi adamlar koymttş
lardır. 

Belki lehtnerin ~ika.yet edecekleri 
noktalar vardır. Fakat M. Bek.in mey
dan okuyan natlru, Milletler Cemiye
ti'nin salahiyet ve haysiyetine bü:rük 
bir darbe indirmektedir. Hatta bu r<'l

tuk, Iehistanrn Milletler Cemiyetine C'n 

ayrılmasınm bir mukaddemesi gibi te

lakki olunmaktadır. 
Paris'in içinde kapıcılar, biletçiter, 

banka katipleri de dahil olmak üzere 
yirmi kişiye Lehistan'm bu vaziyetine 
dair sual sordum. :Bonlarrn hemen hc'">

sinden aldığım cevap şu oldu: Bugün 
fransız - leh ittifakr hakkında fran'"ız 
mi11etiııin rey ve mütalcası sorulsa, 
bunların ekseriyeti buna lüzum olmac!r
ğmr söyliyeceklerdir. 

Kira ık ev 
Y enişehirde fransız konsolos -

hanesi olan 7 odalı ev ki:rabktır. 
Kalorifer, banyo, havagazı, cle':
trik, yerlerde muşamba, lamb-:ıhr, 
mutfak tesisatı, bir mikd::ır e l :.ı 
gard:roplar, vesairesi vardır. 

Gazetemiz heye~i ta.hririye 
miidürüne miiracaet. 

Do<Yunı. 
" Nafıa Vekaleti clemriyollar in• 

ıaat reisliği desinatö;ü . ressa~ 
Fahri Be1in T11'"lCay 1 mınde hır 
oğlu olmuşlı:•. Uzun öm .. rler dile-
ıiz. 



HAKiMiYETi MiLLiYE 

Memur aranıyor Ankara J.e,·azım Amirli 
An~ara'da büyük sınai ği Satın Alma Komis-

bir müessese için hesabı 
kuvvetli iki memur alma- yonn ilan lan. 
caktır. İsteklilerin yazı İLAN 
ile Posta kutusu 108 mü- Tekirdağmdaki kıtaat ih-
racaatlan. 8-4316 tiyacı için 13000 ve Malkara ----------Daktilo 

aranıyor 
Makinede eyi yazr yazan 

hanım ve beylerin Balıkpa -
zarı meydanlığında Halk İş 
idarehanesine müracaatla -
rı. Telefon: 2037 

8--4324 
.. 11!!1 ................ . 

Kiralık apartıman 
Yenişehirde havuzba

şında asfalt cadde üzerin
de Dr. Ali Vahit Bey a
partımanmın üst katr ki
ralıktır. 

Beş oda her türlü kon
för. 

da ki kıtaat ihtiyacı icin de 
5000 kilo zeytin yağı a~ık mü
nakasa ile satın ahnacaktJr. 
İhale günü 20-10-934 cumar
tesi saat ondadır. Evs::ıf ve ~e
raiti öğrenmek istiyenler her 
gün ve münakasava istirak 
edeceklerin de belli gün ve 
saatte teminatlariyle Tekir
dağmda Fırka satın alma ko
misyonuna müracaattan. 

• (2698) 8--4200 
İLAN 

LAK T l N 3129 veya 1303 numara-

Çürüğe ~ıkan bir baş hay
van Akköprü'de at pazarın
da 2 teşrinievel 934 sah gü
nü saat altıda bitmüzayede 
satılacaktır. Taliplerin vak
ti muayyeninde müzayede 
mahallinde bulunmaları ilan 
olunur. (2764) 8--4295 

Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü mamadır. Jnek südü- ya telefon edilmesi mer-

ne ihtiyaç bırakmaz. - -c·u·d·u·r·. ---8-4,·3·1·7--· tLAN 

• 
lzmir Evkaf 

&!üdürlüğündea: 
1 - İzmir'de Mezarhkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzeri

ne yaptınlacak hal binası inşaatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

% - İhalesi 25 teşrinievel 934 perşembe günü saat on 
dörtte İzmir hükQmet konağında Vitayet makamı yanın
Claki salonda toplanacak olan Evkaf ihale komisyonunda 
icra olunacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile sartname ve mukavelename 
nüshaları: tzmir, Ankara ve İst;mbul Evkaf Müdürlükle
rinden 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasava istirak edecek taliplerin mütehassıs 
mühendis veya müteh~ssıs mimar olması veya inşaatın 
her türlü mesuliyeti kanunive, idariye ve fenniyesini ka
bulü katinin icrasına kadar kabul ve ivfa eyliyecek müte
hassıs bir mimar veva mühendisi istihdam evlemesi ve bu 
işi yapabilecek iktidarı haiz olması ~arttır. Müteahhitlerin 
mühendis ve mimarların iktid~r ve ihtıs~~lanm bildirmek 
;in bu J?ibi İ$1eri yanmış oldukfanna dair resmi hevet; 
fennivelerden alınmış vesaiki tekliflerine lef eylemeleri 
lazımdır. Ancak bu esas dairesinde müracaat eden talipler 
münakasaya ithal olqnurlar. 

5 - Teklifname1er 661 numaralı müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırla

-narak en J!eC münak~sa e-iinii saat on dörrle kadar makbuz 
mukabilinde İ7.mir Evkaf Mücfürlüe-üne tevdi edilecektir. 

6 - Müna"'~'°'aya ic;tir~k ecl~c-eklerin teklif ettikleri fi. 
atın yüzde vedi bucuP.u ni~betinrte teminat makbuzunu 
veya mektuhunu. ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair 
vesikavı ve fenni ehlivet vesikasını teklifleriyle beraber 
vermeleri lazımdır. 

1 - Verilen en az fiat Umum Müdürlüğe bildirilerek 
umum müdürlükce haddi tavik görüldüğü takdirde komis
yonca sekiz gün i~inde ihalesi yapılacak ve haddi layik 
görü1mediei takdirde 661 numarah münakasa ve ihale ka
nunu murihince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya ·girmek istivenlerin kanun ahkamı 
ve yukard::ıki tarifat dairesin<ie hazırlıvacaklan teklifleri
ni en geç ihale günü saat on dörde kadar m;:ıkbuz mukabi
linde İzmir Evkaf mlidürtüğ-üne tevdi etmeleri veya tayin 
olunan vakitten evel yetişecek surette göndermleri ve iha
le günü tayin olunan saatte komisyona gelmeleri, projeler 
ile şartname ve mukaJ'elename suretlerini almak istiyen
lerin de her gün İzmir. Ankara ve İstanbul Evkaf Müdür
lüklerine müracaat eylemeleri iylan olunur. (2762) 

8--4294 

SIHHATtNtZ İÇİN HER YERDE 

HUMON11 BiR ASI 
BOMONTI CAZOZU 

BOMONTI SOOASI 
fSTF.VtNtZ 

Gümrük muhafaza umum ku
mandanlı{?ı lstanbul satın alma 

~ ... 

komisyonundan : 
İstanbul Gümrük binaları tarasalarınm tamiri kapalı 

rarflı 16-10-1934 sah günü saat on dörtte eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul'da Muhafaza 
Başmüdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin Ticaret odalanndan birine kayıtlı, dip
lomalı mimar ~ya m.ühendis olduklarını gösterir vesikala
nnı ve vüzde yedi busuk teminatlık vezne makbuzu veya 
banka kefaletnamesiAf teklif mektuplariyle birlikte belli 
.,....an e..ıı1mra...,...wısme~ ~i9SO. ......,.206 

D. D. V o ilan ve Liman 
farı U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu ilanlan. 

İLAN 
Fren, hava sevk boruları ve 

teferrüatımn kapalı zarfla mü 
nakasası Ankara' da idare bi
'1asında 10-11-934 cumartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. 
Tafsilat Haydarpaşa ve An· 
kara veznelerinde onar liraya 
:;atılan sartnamelerde yazx"h-
"1ır. (2704) 8--4216 

İLAN 
653 ton odunun kapalı 

zarfla münakasası Ankara'
da idare binasında 20-10-934 
cumartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve 
Ankara veznelerinde üçer 
liraya satılan şartnameler
de vazıhdır. (2779) 8--4314 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satın Alma Komisyonu 

lıanlarr. 

lLAN 

(2000) adet efrat binek 
eyerinin pazarlık ihalesi ve
I<aleti celilece gali görüldü
ğünden yeniden pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 3-X-934 
çarsamba günü saat on bir
dedir . ...Taliplerin evsaf ve 
şartnameleri ile nümunesini 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin 
de vaktinde M. M. V. satın 
alma komisyonuna miiraca-
atları. (2777) 8--4312 

Sahl1k arsa 

Çankırı caddesi yakının
da dört yolun birleştiği köşe 
başında. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatı için bir milyon beş 
yüz doksan üç bin kilo odun 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 17 teş
rinievel 934 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Gerek şartna
mesini görmek ve gerekse 
münakasay iştirak etmek 
istiyenlerin İzmir Müstah -
kem mevki satmalma ko -
misyonuna müracaattan. 

(2718) 8--4220 

İLAN 
Tekirdağ-ında bulunan kı

taat için 17000, Malkaradaki 
kıtaat için 7000 kilo sabun a
çık münakasa ile satın alına
caktır. İhale günü 20-10-934 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraiti öğrenmek is
tiyenler her gün ve milnaka
saya iştirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte teminatla
riyle berabeı Tekirdağı Frrka 
satınalma komisyonuna mü
racaattan.. (2627) 8-4202 

tLAN 
28500 kilo sade yağa ka

palı zarfta verilen fiat gali 
görüldüğünden 10-10-934 
çarşamba günü saat 16 da 
pazarlığı icra kılınacaktır. 
Taliplerin belli saatte, şart
namesini öğrenmek istiyen
lerin her gün Manisa'da fır
ka satmalma komisyonuna 
müracaattan (2775) 

8-4311 

İLAN 
İzmir müstahkem mevki 

hayvanatı için beş yüz yet -
miş dokuz bin iki yüz kilo 
saman 25 teşrinievel 1934 
perşembe günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
hergün ve taliplerin belli 
saatten evet tekliflerini I.z
mir müstahkem mevki satın 
alma komisyonuna verme· 
leri. (2787) 8-4327 

Adana belediye riyasetinden: 

Elektirikle işler 
siren satın alınacak 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere bir 
siren satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapa· 
lı zarf usuliyle olacaRtır. 

İstiyenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartna· 
meyi alabilirler. 

Teşrini evetin on altıncı sah günü saat on beşte ihalesi 
icra edileceğinden taliplerin teminat ve teklifleriyle birlik
te Beledive Encümenipe müracaattan ilan olunur. 8-4127 

Kctraköse Belediyesinden: 
8894 lira keşifli Karaköse Belediye dairesinin inşaatı 

18-9-934 ten itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle münakasaya çıkanlmıştır. İstekli olanların keıifna· 
meyi görmek ve teklif mektubunu vermek üzere Belediye-
ro mii--darr. (1147) A-r424~ 

1 1. TEŞRİN 1934 PAZARTESİ 

• 
Iktısat Vekeletinden: 

İktısat Vekaletinde asgari 35 lira maaşlı müefttiş mua
vinliği için birinci teşrin 20 sinde saat 14 te müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

ŞARTLAR: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılı ev

safı haiz olmak, 
B - 26 dan asağı, otuzdan yukarı yasta olmamak, 
C - Hukuk, Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret 

mektebinden veya bunlara muadil ecnebi memleketler yük
sek mekteplerinden mezun bulunmak, 

O - Vekaletce yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve 
secive itibariyle şavam itimat olduğu anlaşılmak, 

E - Yolculuk zahmetlerine mütehammil bulunmak 
F - İmtihanda aynı derecede muvafafk olanlardan mil

li müesseselerde çahsmış olanlar ve ~cnebi lisan bilenler 
tercih edilirler . 

İmtihan programı fktısat Vekaleti teftiş heyeti reisli-
ğinden a]rn;ıbilir. (2694) 8-4212 

Emtik ve Eytam 
Bankasından ı 

Bankamıza ait 20 esas numarada kayıtlı Y enişehirde 
İnkılap caddesinde kain ve 875 metre murabbaı arsa deru• 
nunda 6 oda 2 hata 2 mutfak ve sair müştemilatiyle elek· 
trik ve su tesisatını havi hane peşin para ve açık artmna 
suretiyle satışa çıkanlmıştır. 6 Teşrinievel 1934 cumarte
si günü saat on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Teminatı 
600 liradır. Taliplerin bankamız merkez şubesine müraca-
attan ilan olunur. (2721) 8--4237 

Serveti Fünun 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haf talık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

Beyşehir belediyesinden: 
Beyşehir kasabasına isale edilecek çem çem ıuyu yo

lunun hafriyatiyle mahalline boru nakli belediyeye ait ol· 
mak üzere proje ve şartname ahkamı boruların ferşiyatı 

ve memba ve mansap depolarının inşası 21 eylUI 934 tarihin

den itibaren Linci teşrin ayının 11. inci perşembe gUnU uat 

15 kadar yirmi gün müddetle ve beş bin beş yüz lira bedeli 

muhammene ile kapalı zarf usuliyle münakasaya konul • 
muştur. Taliplerin proje ve şartname ahkammı anlamall 
üzere Beyşehir belediye riyasetine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2674) 8--4173 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattı 40 - 56 mcı kilometreleri arası 

3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya çıkanlmıştır. 

Münakasa 16. 10. 934 tarihine müsadif salı günü saat 
15 te Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret oda. 
sr ve fenni ehliyet vesikaları ve 20000 liralık muvakkat 
teminatın malsandığına yatırıldığına dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten 
evet komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 50 lira mukabilinde 
Vekalet Malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. 

(2756) 8-4288 

Ziraat Vekileti 
Satın alma komisyonundan: 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddet· 
le ve kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Şart
nameler Ankara'da Ziraat Vekaleti satınalma komisyo
nu ile İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. 
Arsenikiyeti rassas 20-11-934 ve pülverizatörler de 22-11-
934 te ihale olunacaktır. İsteklilerin teklif mektuplan ile 
tahmin edilen bedelin o/o 7,5 u üzerinden teminat mektup. 
lannı yukarda yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı 
geçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır bu-
lunmalan ilan olunur. (2726) 8-4291 

Ankara askerlik şubesinden: 
Malul zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 
Esbabı istihkakın yetlerindeki maaş senedi resmiteri ve bi· 
rer kıta fotoğrafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
H::tn r"lnnnr (14&;Q'\ 7-2732 
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30 haziran 934 tarihinde muamelatını Akşehir Bankasının 
gösterir ikinci 

AKTİF 

üç aylık bilançosu 

İZAHAT 

KASA: 
Dahili muhabir bankalar 

SENEDAT CÜZDANI: 
Vadesine üç ay kalanlar 

,, ,. (aydan fazla ka-
(lanlar 

AVANSLAR: 

Ertea vesaik üzerine avans· 
lar 
Sair mütenevvi avanslar 
(Kasaba su teahhüdü) 

Borçlu heı-abı cari 
Sair muhtelif borçlular 
İpotek mukabili avanslar 

İŞTİRAKLER: 
A. Hisse senedi 

MENKULLER: 
'Kasalar 
Mefruşat 

QA YRt MENKULLER 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazmı hesaplılar 

167051 21 

76300 00 
243351 21 

92670 40 

156045 43 
248715 83 

10000 00 

4000 00 
7129 75 

11129 75 

39500 00 
17000 00 
66500 00 

f eklin 

İşbu bil!nÇO muhteviyatı kuyudata mutabıktır. 
Muhasebeci Müdür 

.,,, 
e 

T. Lirası ~ 

58785 61 
86843 67 

243351 21 

248715 83 

60408 11 
426348 23 
42898 70 

10000 00 

11129 75 

56500 Ol 

43099 90 

1288081 01 

Zara C. Müddeiumumiliğinden: 
3500 lira bedel" k ın· dli · .. ı eş ı a yenın dokuz goz odadan iba-

~heın. t dyeap~aibcak binasmm kapalı zari usuliyle 22.9.1934 tari-
n tti aren v: ....... t .. ""dd tl .. nıu tur . ~ .... &~. gun mu e e munakasaya konul • 

tetiri İ ~~plenn yuzde yedi buçuk teminatı muvakka
Ve d he • ılcte 14.10.1934 pazar günü daireye gelmeleri 
B a ~ zıya;ıe. malt.\mat alma.K is ti yenlerin dairemize ve 

1 aş ın en~slik makamına müracaat eylemeleri ilan o-
unur. (2661) 8--4168 

Ankara Emniyet · 
. Müdürliiğünden: 

Emnıyet Müdürlü w ü .. · 
miktarı yazılı g suvan hayvanlan için aşağıda 
<ıen itibaren 2i~:.~;d~n ~~mması 27-9-934 tarihin
lartnamesi • ~ .. et •. C: munakasaya konulmuştur. 
tnÜSadif ça ~~~et .. m!1durlugündedir. 17-10-934 tarihine 
İsteklilerin rş gu?.-u saat ~5 te ihalesi yapılacaktır. 
teki komisy~~anl~ gundtle temınatlariyle birlikte vilayet-

muracaa an. (2710) 
33 000 Kilo Yulaf 
30 000 
24 000 

120 

,, yem otu 
,, yataklık ot 
., Tuz 

5-4234 

Nafıa Vek&.letinden: 
çiftR~~l~~iyaseti Cüm~ur ikametgahı yollan ile Orman 

gı, ... ,uuuıara havuzu cıvan yolla Hak" . • . 
tneydanı ve Yenii:eh:•'de N f V k" n,. . ımıyetı Mılliye 
1> 1: ~ ,.. ' a ıa e aletı hı .. ü d 
ırece.tS: yolda yapılacali (49716) ı· k • nas~ on '! en ge. 
~ür şose tamir ve asfalt kap! ır~ eşıf bedellı tesvıye, bor· 
Jg..g_g

34 
. • ama ınşaatı kapalt zarf usuliyle 

müddeti tarı~mden g..ı0-934 tarihine kadar 20 gün temdidi 
Mü ek münakasaya konulmuştur. 

mmda ~~ıo:sa Ankar~:d~ Nafıa Vekiteti Müsteşarlık maka
saya iştirak9~. talı ~u ~aa; (15) te yapılacaktır. Münaka
(70) kuru · ıçın verılmesı 1amngelen teminat (3728) lira 

ştur. 

Münakasaya 1 t" ak k. . . 
şartnamed 

1 
ş U'. etme ııtıyenlenn teklif mektubunu 

saatinden ::~zı ~.olduğu veç~ile hazrrhyarak münakasa 
leri veya bu e munakasa komııyonu reisliğine tevdi etme-
lazrmdır. saatten evet vasıl olmak şartiyle gönderilmesi 

B . . u ışe aıt şartname .. • . 
ler (250) kuru m . ye mutemmımı olan evrakı istiyen-
tne Müdürlü w .~ 

1 
ukabılınde Ankara Nafıa Vekaleti Malze-

g-unc en satın alabilirler. (2579) 8-4051 

-·.• Doktor Hilmi İsmail 
Cebecı Hastahanesi Cilt s 1 
Haıtılarınt be .. a~i d aç, Zülırevt hastalıklar Mütehassısı 

sr karşrsındakj r gun 6 he en. sonra Balıkpazarında Poliı nokta
muayene anesınde kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara Mektepler alım satım 
komisyonundan: 

k.
1 

Aknkara mektepleri için 343 ton yerli kok kömüril 17 000 
ı o uru lir ·ı , tır t g gen ı e 32,0~ kilo kuru meşe odunu alınacak-

l · hale kapalı zarf usulıyle 4-10-934 perşembe günü saat 
Ş5 te Ank9:ra .~ektepte.r muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
.a~t~.ameyı gonnek ıstıyenler her gün İsmet Paşa Kız Ens· 

tıtuc:11ne müracaattan. (2606) 8-4077 

1 

PAS i F "" c 
İZAHAT 

SERMAYE 
İhtiyatlar 

T. Lirası ~ 

Mevduat 

1000000 00 
73871 00 
12411 24 

TASARRUF TEVDlATI: 97649 56 
Vadesiz 

VADELİ: 
Bir aya kadar 
Bir aydan bir seneye kadar 

Sair muhtelif alacaklılar 
Tahsis edilmiş karşılıklar 
İtfa tahsisatı 
Talep olunmamış. temettüler ve 
kuponlar 
Nazım hesaplar 

79401 99 

00000 00 
18247 57 

97649 56 

t 

39417 
14299 
5059 

2273 
43099 

72 
35 
00 

24 
90 

ye lı: n n 1288081 Ol 

İşbu bilanço muhteviyatı bittetkik kuyudata mutabık olduğu tasdik 
krlmdt. Murakıp Murakıp 

Sabık mutasarrı 

fın ismi 
mahallesi sokağı No. Muhammen cinsi 

bedel lira 
Nadiye H. ve müş· Musabey Çarşı 5 150 ahşap hane 

terekleri 
Saka oğlu Mus

tafa Ef. ve müş
terekleri. 

,, 
' 

yokuşu 

Şehit 47/ 5 100 
Murat. 

imar müdürlügüoden: 

n " 

Yukarda cins ve evsafı irae edilen hanelerin enkazı 7. 
birinci teşrin 1934 pazar günü saat on beşte bilmüzayede 
satılacağından taliplerin imar müdürlüğündeki komisyona 
müracaatları. (2786) 8-4326 

------------------------------------------------
Halk iş idarehanesi---• 

Adliye sarayı: caddesinde Balıkpazarı meydan -
lığında polis noktası karşısı. 

Telefon: 2037 
Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve 

idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızın şayanı iti-
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 

Nafıa vekileti 
beşinci daire su işleri 

müdürlüğünden 
Bedeli keşfi 5764 lira 27 kuruş olan Akköprü, sekizin

ci kilometre ve güvercinlik bentlcrile Ankara ovasını su -
tayan bütün kanallann tathiri 1 teşrinievel 1934 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa
ya vaz ve ihalenin 20 teşrini evel 1934 tarihine müsadif cu· 
martesi günü saat on beşte vilayet idare heyeti odasında 
icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakka
te akçesi olan 432 lirayı vil§yet veznesine teslim ettiğine 
dair makbuz irae etmeleri ve evrakı keşfiyeyi görmk isti
yenlerin hergün istasyonda beşinci daire su işleri müdür-
lüğüne müracaatlan ilan olunur. (2774) 8-4328 

1 
1.10.19~ !!ı!!!!fia~r~ t~i! ~ılmıştır, 1 
Kurna 40, banyo 80, lüks banyo 100 kuruş. 10 ban -

yoluk karne 7 liradır. 8--4321 

Maarif vekaletinden: 
Milli Talim ve Terbiye dairesinde münhal bulunan ka· 

tipliğe bir memur alınacaktır. Alınacak memurun daktilo 
bilmesi şarttır. Orta mektep ve liseden mezwı olanlar ara
sında müsabaka yapılacaktır. Müsabakaya iştirak edecek
lerin memurin kanunundaki evsafı haiz olması tazmıdır. 
Evrakı müsbitelerile birlikte azami 3.10.1934 akşamına ka
dar Zat işleri dairesine müracaatları ilan olunur. (2785) 

SAYIFA 7 
!Skı 

Tl!:JQ KiYE 

llRAAI 
BAN KAS] 

-DAoA· 
BiRiKTiREN 
RA~T bDbR 

Ankara Şehir içme Suvu 
Komisyonunda~ 

Bedeli keşfi 3721lira99 kuruştan ibaret bulunan ve k~ 
misyonda mevcut proje ve şartnamesine nazaran Cebecido 
yapılacak klorlama tesisatı binası ile Çankaya klorlamf 
aletlerinin montajı pazarlıkla münakasaya çıkarılmıştır. 

Pazarlık 6.10.934 tarihine ~üsadif cumartesi günü saa~ 
15 te Ankara İş Hanında komisyon dairei rnahsusasmd~ 
icra kılınacaktır. 

Taliplerin bu gibi fenni işleri yaptıklarım gösterir v·e~ 
saik ve fenni ehliyetname ve 205 liralık muvakkat bir te •l 
minat ile muayyen saatten evel komisyona müracaatları ! 

ve bu hususta fazla malUmat ve münakasaya iştirak için~ 
ehliyeti fenniye vesikaları almak ve proje ve şartnameyi 
görmek arzu edenler komisyon fen heyetine müracaatlan 
ilan olunur. (2678) 8-4182 

Ankara fırka karargahınd~ 
Top. A. Sa Al ko. Rs. 

200000 Kg. yulaf, 200000 Kğ. arpa, 310000 Kğ. kuru o 
ve 90000 Kğ. unun münakasalarmda verilen fiatlar gali gö 
rüldüğünden 200000 Kğ. arpanın 10.10.1934 saat 9 da 
200000 Kğ. yulafın 10.10.1934 saat 10 da 310000 Kğ. kuru 
otun 10.10.1934 saat 14 de ve 90000 Kğ. unun 10.10.1934 sa• 
at 15 de münakasaları icra edileceğinden teminatı muvak'..ı 
katelerile birlikte taliplerin Ankarada Top. A. Sa. Al. Ko. 
nuna müracaatları ilan olunur. (2790) 8-4329 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 27 eylôl 1934 vaziyeti 

TÜRKİYE İŞ BANKASl 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Talebe yurduna girmek için müracaat etmiş olan tale

benin şehadetname veya kamelerile beraber 2.10.~934 salı 
günü saat 17 de Türk Maarif Cemiyetine gelmelerı. (2773) 

8-4300 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Hekimliğinden: 

Ankara Nümune hastahanesinin cümle kapısı tadil ve 
inşaatiyle göz pavyonu doğurma ve hala tamiratının icrası 
kapalı zarf usuliyle ayn ayn olarak münakasaya konulmuş· 
tur. 

tateklilerin şartname ve teferrüatmı görmek .üzer~ .her 
gün hastahane baştabipliğine müracaatları ve talıplerın ıha-
le günü olan 10 T. evet 934 çarşamba günü saat 10 d.~ şartn~
meye göre hazırlıyacaklan vesaiki hastahanede muteşekkıl 
komisvona müracaatla vermeleri ilan olunur. (2561) 8-4070 

Cebeci merkez hastahanesidahili hC\~tahk1ar mütehassısı 

DOKTOR NUSRET ISMAIL 
Gülhane hastah:ınesi sabık dahiliye baş muavini 1 
Hastalannı her gün 14-20 ve kadar adliye sarayı kar 

s1srnda Faik B. apartrrnanmda kabul eder. 
TPIPfon: 3613 

Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüqünden: 

Bandırma yolu ile İstanbul-İzmir yolculuğu 17 saate in
diriliyor. 

İzmir - Kasaba devlet demiryollarmm devletçe satın 
almarak devlet demiryollan meyanına ithali üzerine, tari
felerde yapılan değişikliklerle 1. 10. 934 tarihinden itiba
ren İstanbul - İzmir yolculuğu 17 saate indirilecektir. 

ı. 10. 934 tarihinden sonra İstanbul'dan cumartesi, sah 
günleri saat 15 te kalkacak vapurla Bandırmaya gelen yol
cular aynı gün ekspres treniyle Bandırma'dan hareket 
ederek, pazar, çarşamba günleri saat 8.25 te İzmir'e vara-

. caklardır. İzmir'den gene 1. 10. 934 tarihinden sonra pazar, 
çarşamba günleri saat 13 te kalkacak ekspres treniyle
Bandırma'ya gelecek yolcular da Bandırma'dan derhal va
purla hareket ederek Pazartesi, perşembe günleri .saat 7 ~e 
Istanbul'a varacaklardır. Daha fazla maliimat edınmek ıs
ti1en yolcuların istasiyonlanmıza müracaatları ilan olu -
nuc. (2702) 8-4263 

Havacılık ve Spor 
128 inci sayısı çıktı 

Ankara Vali•ieinden: 
ı - Etimesut yatı mektebinin erzakı 4630 lira 10 kuruş 

muhammen bedel üzerinden ve pazarlrkla alınacaktır. 
Z - Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin o/o 1,5 

tutannda pey akçelerini daha evciden hususi muhasebe vez
nesine yatrnnalan lazımdır. 

1 - İstekliler prtnameyi her gün maarif müdürlüğün
de görebilirler. 

4 - Pazarlığa gireceklerin ıt-1M34 tarihine kadar her 
pazartesi ve perşembe günü saat on bette vilayet daimi -en-
cümenine müracaattan. (2592) 1-410! 

AKTiF f PASiF 

Kasa: 
Altın : Safi Kgr. 13.528,350 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

LiRA 

19.028.747.06 
15.538.044,-

678.729,30 

Albn: Safı Kgr 1.788,024 2.515.004,-

URA 

35.245.520,36 

Türk liruı 488.061,82 3.003.065,82 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi Kgr 3.807 ,017 5.354.885,48 
Albna tahvili kabil Serbut 
dövizler. 5.000.377,74 10.355.263,22 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen ewakr nakti-
ye karıılığı 158.748.563,-

Kanunun 6 -ve 8 inci madde-
lerinP tevfikar vaki tediyat 9.484.929,- 149.263.634,-

Senedat Cüzdana: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
Esham ve tahvilat: Deruh· 
te edilen evrakı nakdiye 
karııhğı (itibari kıymetle) 
Esham ve Tahvilat 

Avanslar: 
Albn ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

3.735.740,-
3.924.093 02 

27.748.632..2~ 

7.659.833,02 

4.530.534,!i!) 32.l79.166.9? 

1 

101.939,!J., 
2.395,94 104.335,4't 

ı------ı 
4.500.000,-

12.289 . .i91.S 

YekUn 254.700.410,3~ 

LiRA LİRA 
Sermaye: p; "00 000. 

ihtiyat Akçesi: C63.914,3v 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen ewaıu aaktiye 158.748.563. 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
terine tevfikan nki tediyat. 9.484.929,-
Deruhte edilen evrakı nakti· 
ye bakiyesi. 149.263.634,-
Karıılığı tamamen albıı ola· 
rak tedavü'e vazedilen 8.688.000.- 157 .. -1 634,-

Türk lirası mevduatı: 

Vadesir 20.485.63 ) ,11, 

Vadeli -.- 20 4'.>5.636,70 

Döviz mevduat.: 
. 

Vadeıiır: 11.089.14:; ,:;ı 
Vadeli 

836.731.1~ ll .<l25.874,69 

Mahteiif: • 48.& 3.350,64 

Yekun 1- 254.700.410,33 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: fskonto haddi o/o51/ 2 -Altm üzerine avans o/0 4' h 

Ankara Vaıiliiinden: 
ı - Ankara merkez Kurtuluş ve Hakimiyeti milliye mek

tepleri için vaptınlması mukarrer 16 kalem marangoz eşyası 
pazarlıkla ahnacaktu. . .. 

2 - Miinakasava gireceklerin muhammen bedelın yuzde 
7,5 ğunu evelden muhasebei hususiye veznesine yatırmaları 
lazımdır. . 

3 - Şartiamevi görmek istiyenlerin hergün Maarif mü
'iürlüğüne ve 3. 10.1934 tarihine kadar her pazartesi ve per -
ı:ıemhe günü saat on heste vilaveti ciaimi encümenine müra-
·:ı:ıtl--· t?,;11;'\ R--408R 

Nafıa Vekaletinden: 
15-9-934 tarihinde pazarhkla ihalesi yapılacağı iylan 

edilen ( 4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilat 
dolayısiyle pazarlık lU-10-934' çarşamba günü saat 15 te 
Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin 880 liralık muvakkat teminatların~~ Mals~
dığma yatırıldığına dair olan makbuz veya . numunesıne 
uygun milli bir banka kefalet mektubu ve :ıcaret odası 
vesikası ile birlikte aynı gün ve saatte komısyonda bulun
maları lazrmdır. 

Bu husustaki şartnameler Ankara'da Vekalet Malze
me Müdürlüğünden ve Haydarpaşa'da tesellüm ve mua
yene memurluğundan parasız alınabilir. (2778) 8-4313 

1 As. Fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları 1 
SİLAH FABRİKASI PASAJI 
2400 KİLO FASUL YA 
1300 ,, NOHUT 
1000 ,, KURU SOGAN 
1000 ,, PATATES 

22-10-934 
) 
) 
) 27-10-934 
) 

700 ,, BULGUR ) 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarmdaki tarihlerde 

aleni münakasa ile alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün 13,30 dan 15,30 za kadar ve müna
kasaya gireceklerin de yevmi mezkurda teminatlariyle 
satın alma komisyonuna ınüracaatarı. (2758) 8-4276 
10 KALEM MAKİNE 

YAÔI 

--

Ankara Valiliğinden: 
(1800) lira keşif bedeli olan Necatibey caddesind• 

İdarei Hususiyeye ait şehir lokantasının tamiri pazarlık 
suretiyle talibine verilecektir. Şeraiti öğrenmek için her 
gün muhasebei hususiyeye ve pazarlık için de her pazar ... 
tesi ve perşembe günleri yüzde yedi buçuk nisbetinde te
minat mektubu veya makbuzlarla encümeni vilayete mü .. 
racaat olunması. (2780) 8-4319 

P. T. T. başmüdürlüğünden: 
İdare binasında oluk ve çimentolu tamirat yüz kırk beş 

liralık bedeli keşfi mucibince pazarlıkla münakasaya çıka .. 
nlmıştır. 

Taliplerin 4-10-934 perşembe günü saat on beşte P. T~ 
T. Başmüdürlük komisyonuna müracaatları. (2781) 

8--4318 

Ankara ticaret odası riyasetinden 
Ankara Ticaret odası hesap memurluğu imtihanına gi· 

renlerin hiç biri kazanamadığı cihetle birinci teşrinin aı. 
tmcı cumartesi günü saat (14) te yeniden imtihan icra edi-
lecektir. 8-4315 

Sihhat ve içtimai muavenet Ve
kaleti hudut ve sahiller sihhat 
umum müdürlüğünden: 

Umum müdürlük binasının kaloriferle teshini için 80 vo 
Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi için 400 ton ki c~ 
man 480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf ile alınacaktır. 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da umum müdürlük ayni ... 
yat muhasibi mesullüğüne İstanbul'da Galata'da Karamu~ 
tafapasa caddesinde İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
baştabipli~ine müracaat edilmelidir ihale 10 teşrinievel 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 da Ankara'da 
umum müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktrr. (2614)' 

8-4154 

8-10-934 tarihinde münaka
sası ilan edilen yukardaki 
malzeme 15-10-934 tarihine 
tehir edilmi~tir (2707) 

Ankara Milli Emlak Müdürlüeünden: 
8-4213 

ANKARA MAH!-<UKA'l 
DEPOSUNUN DİYANE1 
RfVA~ETf KARSI~TNDAN 

Bu kem Oahağbanede Cümha 
-iyet bahçesine nıkletmis oldaiv 
o110 muhterem mii,terilerimiıin aa 
ıan dikkatine arıeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mıh 
rukıt ihtiyacı depomoıcı suhuletle 
temin olanar. 

T f'lefon: 207 5 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri FALiH RIFKI. 

Mahallesi Mevkii sokağı 

Hacıdoğan Ilgu 

Cinsi Umum 
No. 

Ham 5/ 830 

Metruke 
No. 

59 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K-
2880 00 

eski ihale 
bedeli 

Hisse miktarı 

Tamamen 

kaç taksit oldup 

Sekiz taksit 
ıuretiyle nakdell 

Yukarda yazılı hanenin mülkıyetinin ihalesi 3.10.934 çarşamba günü saat 15 te icra e
dilmek üzere müzayede ı haf ta temdit edilmiştir. Taliplertn müracaattan (2757) 8--4279 

1 SİNEMALAR .. 1 
1 YENi ·) 1KULÜP1 Umumi neıriyatı idare eden 

YaZ1 itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Bu gece: iki büyüık yıldızın yarattlğt: 

--Çaahrı aaddem cinrıad 
lldlml7•ti Jlilli7• JlatbH 
•n4• lluılau,ıır. 

GAR t P BİR AŞK 

SYI.:.VIA SIDNEY - FREDRIC MARCN 
Ayrıca: Bir kadın tarafından ıporun en

vaı gösterilen 1 kııımlık spor filmi. 

l' AMIRAT MtlNASEBETILE 

BiR MtlDDET KAPAUDIR 


