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Fransanın kararı sulh 
ümitleri uyandırdı ralar ••• 

Belçika,F elemenk ve isviçre de. 
altln. esasından vazgeçtiler 

ı 

J 
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Frank düştükten sonra : 
Muhtelif merkezlerden gece 6abaha kadar aldığımız haber

lere göre frank hakkındaki kararın aki•leri şöyle hulasa edi
lebilir: Belçika, Felemenk ıJe lıviçre de Franaaya imtisal e
derek paralarını düşürmüşlerdir. Almanya ile ltalya da bava
ziyet karşmnda bir karar vermek zaruretini duymuf bulu
nuyorlar. lngiltere ve Ame:ikacla memnuniyet görülüyor. Fa
kat Franıada sağ cenah kızgın, komünistler mütereddit bir ı· 
vaziyet almışlardır. 

L,.. _____ ,.,.... __________ llllft1111••• • n,.ı•ı•Uın1111Mt11-s.ı:ı•111a11ıuııııınıınıııı•11ttmu•ı>tıtmınıtJMın 

İmrali 
Sanatoryomu 

Ahmet Emin YALMAN 

B et sene kadar var, Adliye 
Vekili Şükrü Saracoğlu 

ile Amerikada bir çay davetin • 
de bulundum. Davetliler yüze ya 
kındı. Az bir zaman içinde ga -
rip bir •ey oldu: Çay davetlerin
de görüldüğü gibi, küme küme 
dağılıp konufUlacak yerde Şük • 
rü Saracoğlunun etrafında bir 
yarım daire çevrildi. iki saat, üç 
ıaat herkes bu vaziyette mıhlı 
gibi kaldı. Saracoilu İngilizce 
bilmiyordu. Hazır hulunanlal' a-
• c..•••• ............ ...,c;;uvı .a•••.:ad~• ....... Y""Q. 
dil bilen yok gibi idi. Öyle oldu 
ğu halde Saraçoğlu, zarif nükte
lerile, bulu,Iarile yüz Amerika
lının dikkatini ve alikaımı saat
lerce sım ııkı zaptetti. 

Gitmek zamanı gelince herkeste 
tatlı bir rüyadan yeni uyanmış gibi 
bir hal vardı. Pek iyi hatırlıyorum, 
Miralay Kiç isminde çok bilmiş tavır
lı, ihtiyar bir Amerikalı milyoner, de
rin hayretini şu sözlerle ifade etmiş
ti: 

Başvekil ismet 
inönü Şark 

vi 1 i.ve ti erin de 

Ankara, 27 (TAN muhabirinden) 

- Başvekil İsmet İnönü Şark vila -

yetlerimizde esaslı tetkikler yapmak 

için bu sa'baıh (dün) buradan trenle 
hareket etti • 

Uznuca bir müddet devam edeceği 

anlaşılan bu seyahat esnasında. Baş

vekil Şark vilayetlerimizde esaslı tet
kikler yaptıktan sonra Ankaray:ı dö

necektir. 

' 

Almanya ile 
Italyanın 

vaziyet: eri 

Bu iki Faşist Devlet de 
b.r karar vermek mec

buriyetini hissetti.er 
Fransada Blum kabinesi, 

F r a n s ı z frangını altın e
sasından ayırarak düşürme

ye karar verdi, bütün dün -
yada, p e k d e r i n a
kisler parlattı. Şu dakikada 
Avrupa ve Amerika bu me -
selenin tesirleri ve muhte -
mel neticelerile meşguldür. 
Bizzat Fransada da bu mü
him karar türlü akislere yol 
açmış bulunuyor. "Tan" 
dün geceyarısından sonraya 
kadar birçok vasıtalarla al -
dığı haberleri okuyucularına 
şu sütunlarda sıraiıror: 

Fransadci 
Paris, 27 (Radyo - TAN) - Kabi

nenin frangı diişiiren karan sağ te· 
nah ve merkez partilerini çok sinir
lendirdi. Merkez şeflerinden eski baş
vekil Flanden, bu kararın elim bir 
muvaffakıyetsizliğe yol açacağını 
söylemektedir . 

Kabinenin cumartesi günü, hiç 
beklenmiyen bu karan birdenbire i· 
lan etmesi bütün Fransada ve hatta 
bütün dünyada büyük ve gürültülü 
akisler yaptı . 

Meb'usan meclisi cumartesi gUnü 
[Arkası 3 üncüde] 

- Bu Türkler tekin adamlar de
ğli... İçlerinden bir akıllısı aramıza 

geliyor. Dilimizi bilmediği halde, yüz 
aptal Amerikalı saatlerce ağzına ba
kıp kalı1or. Mutlaka Türkiyeye git
meliyim ve bu yaman adamları kendi 
yurtlarında görmeliyim. 
Amerikalıya bu hayret hissini tel

kin eden Şükrü Saracoğlu, Adliye Ve
kaletinde bir müddet kendini unuttur
du. Ben kendi kendime diyordum ki· 

ispanya asileri taarruz
larını şiddetlendirdiler 

- Saracoğlu tekin değildir, mutla
ka bir hazırlık devresi geçiriyor. o 
kadar canlı ve uyanık bir adam ki 

' Adliye Vekaletinde de güzel eserler 
yaratmamasına ihtimal yok. 

1 Bütün dünyaya bir nümunf! 

Dünkü gazeteleri~izde Saracoğ
lunun, çok güzel bir eserine 

ait tafsilatı okuduk. Amerika sefare
ti maslahatgüzarı Mister Şovun tm
rali adasının hatıra defterine yaz üğı 
gibi, Adliye Vekaletimiz bütün dün
yaya nüınune olacak, hayırlı, şe:efli 
bir eser vücude getirmiştir. 

Saracoğlu, büyük bir tevazula bu 
eserin şerefini arkadaşlarına da jıtı
yor: Duvarsız hapishane fikrini evve
la bir mebusumuz mecliste ileri sür
müş, şimdiki lzmir valisi Fazlı Güleç 
Imrali adasının böyle bir teşebbüse 

ne kadar elverişli olduğunu hatırlat
mış, adadaki hayatı bir hapishane 
mütehassısımız kurmuş, işletmiş ... 

Bunların hepsi güzel, fakat zaten 
bir vekilden bekliyebileceğimiz şey, 

her tasavvur ve fikri bizzat yaratmak 
en küçük tef errüata kadar kendi eliy
le tatbik etmek değildir. Faydalı bir 
tasavvuru ve teklifi kabul etmek, be
nimsemek, memleketin umumi haya
tı içindeki yerini görmek, tahakku
kunun vasıtalarını hazırlamak, tatbi
kat için eniyi unsurları seçmek, tekem 

[Arka.!ı ~ iinciide] 

·fakat asilerin Toledo'daki muvaf
fakıyet haberleri doğru çıkmadı 

Bomba yağmuru altmdaki Bilbao'da halkın 
asi rehineleri öldürdüğü haber veriliyor 

.___ .. __..._.__......._. 5 ô --a.-.J Mil cıudad· 'R<?al 
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lotESAfEDE 
Siguenza 

ALBACcTA YOLV il.E 
VALAf.ISİYAVA' 6i_ 
DE.~ BİRİCİK YO!.. 

Albacelt~ 
Asilerin iddial.arına göre, ıltadrid.e kar§ı yapıl.atn ihdta harekelinin 

çemberini gös teren kroki 
(lsyana dair gelen en son haberleri üçüncü sayfada. bulacaksmtz.) 

Tevfik Rüştü 
Fransız diploma
tına cevap verdi 
"Oradaki Türklerin 

haklarına kavuşacağını 

ümid ederim ,, 
Cenevre, 27 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti konseyinde Fransa hariciye 
nezareti müsteşarı M. Vienot, Fran• 
sa ile Suriye arasında parafe edilen 
muahede hakkında malumat verdi 
ve muahedenin tasdiki tarihinden i· 
tibaren üç sene sonra Suriye man .. 
dasmın kalkacağını ve Suriyenin ırn. 
letlcr Cemiyeti azası olacağını söyle .. 
di, daha sonra Suriye - Fransa mua• 
hedesinin İngiltere - Irak muahede• 
sinden farksız olduğunu ve !rakın bu 
muahede ile Milletler Cemiyetine gir .. 
mış olduğunu ilave etti. 

Sonra Türkiye Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Aras söz alarak, 
Fransanm Suriyeye muhtariyet ver· 
mesini memnuniyetle karşıladığını 

anlattı ve Türkiyenin Türk olan An .. 
takya ve tskenderun halkı ile sureti 

Türk diyarı Antalcvadan iki güzel göriiniiş 

-~ 

me.hsusada ahikAdar olduğunu söy .. 
--ı leiİi ve bu mıntakamn baklanna. ka.• 

J acağını ümit ettiğini ilave etti. 

Sonra 
1 

Şimdiki halde '?"ürkiye ile Fran• 
sa arasında bu mesele üzerinde mü· Frank düştükten 

IStanbul piyasası 
İthalat tacirleri Frangın düşmesi 

üzerine kar ettiler 
Evvelki sabah Paristen gelen ajans 

zakereler cereyan etmektedir. 
Paris, 27 (Hususi) - Milletler Ce. 

miyetinde müzakereler bittikten son 
ra Doktor Tevfik Rüştü Arasın bu .. 
raya gelerek, Antakya ve Iskende• 
run meselesi etrafında Fransa Ha .. 
riciye Nazırile mühim görüşmeler 

yapacağı haber veriliyor. 

telgrafları F r a n s ı z hükfı.metinin /"""'" ""-'" , 
yeni mali tedbirler almakta olduğunu • • bildiriyordu. Bu, pek mühim mali ' ' TAN 
tedbirleri tasdik etmek üzere de Fran ' ' ın yenı 
sız parlamentosu bugün için fevka-
lade içtiınaa çağı:rtlmıştır. 

Bu mühim haberde bizi alakadar i R e e t • ı 
parasının kıymeti evvelce İngiliz li -
eden cihet şudur: Malfundur ki, Türk 1 opor BJ arı 
rasma istinat ediyordu. 1 

Dört buÇuk sene evvel İngiltere 
hüklım.eti altın esasını kaldırarak do
lan ikame etmesi üzerine İngiliz li -

mız, her hangi .bir tahavvülden mü -
teessir olmaması için, frank esasına 

bağlanmıştı. Yani Türk evrakı nakdi-

1 

TAN 
büyük röportaj sahasında açtığı yeni çığırda devanı edi
yor. Başladığımız lzmir röportajları en alaka uyandıra

cak devreye girmiştir. Başınuharririnıiz Ahmet Enıin Yalmanın 
Yugoslavya röportajları büytik bir alaka ile okunuyor. Bugü.ı 
de yeni röportajlarınıızı ve hazırladığınıtz yenilikleri haber ve-

riyoruz:. 

rası düşmüştü. Bunun üzerine, para- ı 

ye~i ~ab_it olarak 12,06 frank kabul f Memleket röportajları : Yazan: Mümtaz Faik 
edıLmıştı. . 

Fransız hükfı.metinin Paris borsa- I r:enııp ı·ilci.uctlı.:ı'iıırle üç hafta<l.mıberi tetkik seyahati yapan thU.· 

smr muvakkaten kapaması üzerine hatdrimiz ll!iimtaz Frı1ğirı memleket röportajlarına bugünden iii-
evvelki gün yeni fiat belli olmadığın- barcıı 1mştıyo. u<:. ı1Iıimfaz Faik sizi bir seyyah tercümanı gıb; cc-

. dan bankalarda frank üzerinde mu- hup 1ıildycflc·,.imi;;de 9~zdirecek, halkla temasa getirecek, ::mlrıtı;1 

amele yapılmamıştır . ya-§cıyışlarım, ôdr,t ve an'al'!clerini anlatacaktır. Bu yeni röpo':'lajı 
Esasen borsada döviz üzerine mu- size lnıgihıdcn itiban·ıı yediııci sayfam1~da veriy!Jruz. 

amele olmadığından fiat gösterile-
mez. 
Evvelki gtın Paris borsasının kapalı 

bulunmasından ve bundan başka da 
Musevilerin büyük yortuları oldu -
ğundan borsaya da bir fiat gelme -
miştir . 

25 eylül cuma günü frank Türk pa
rasiyle 163 de açılmış, 166 da kapan
mıştır -

Bir maliye mütehassısı dün bir 
muharririmize şu izahatta bulunmuş-
tur: 

- Frankm sukutunu evvela iki 
noktadan müt.a.lea etmelidir. Birinci 
ihracatçılar. Bunlar alacaklarım, kıy
meti düşüriilmtiş olan frank üzerin . 
den alaçaklarmdan bir miktar ziyan 
edeceklerdir. Bunların yenkCınu da 
aı.dır. 

İm ralı röportajları : Yazan: Salahaddin Güngör 

Adliyenıi:~ i rw alt ada-Yında hapishanecilik sahasında yeni bir ier
rübeye girU;mU;Ur. ~h gun cwel bu tecrübeyi yakından qth mt:k 
üzere lmrali arlc.mna yidw .Adliye l 7ckili ŞUkrii Saracoğlu mrınıff-
1·irimfai de lıerııber gotiirmek lutfund<i bıtlı.aı'l'tw.şlardır. Bütün dlin
ya i!'iıı yepymıi bfr te<"l'ii.be mahiyetini haiz olan bu yeni hapıshane 
sistemi hakkındaki mii§a1ı edclere ait röportaı?ar da bugünden itı

barım gazctcıı·i.:.de başla;mşlır. Bww bugiin onuncu sayfumızd!t 
veriyoruz. 

Renkli Çocuk mecmuası 

Ttı.n, .~imdi,ye ka<iQr Tiirk g<1:.eteoitiğinin !Jt1pmadı~t ye~i bfr lt.am 1e 
de.ha. yapmaya karar vermi§tir. Tan, tam bir aile gazeteM ola.bil • 
mek için eı;uclfl en .m.iihfm rii.Tmii olan çocuğu sevindirecek btr 21e- • 
nilik yapmawı ha:..ırlanmı.ştır. Ouma.rtesidcn itibaren çocukl<Jnnı
~a üç rcnlcli. dürt sı.utfulı biiyiik bir çocuk rn~cmuası verecekttr. 
Şimdiden mitvez2ie emnize TAN bıraknıasını tenbih etm6yi wıuf

mayınız. 

,C Arkası 3 ÜllC'Ü ssı.yfada l \.., __________ ..._ ______ ..;.._ 
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Londra, 27 (Radyo-TAN) - ~si 

kuvvetlerin Toledo üzerine yeni ve 
ço-ıt şiddetli bir taarruza giriştikle
ri haber veriliyor. Yine asilerin Kor- j 
dovayı ele geçirdikleri, oradaki milis 1 
Jeri fena bir hezimete uğrattıkları da I 
öğrenilmiştir. Buna mukabil hükfı -
ınet kuvvetleri de Tage ceph~inde 1 
asileri k~nlı bir ~ağlllbiyete uğrat-

mışlardur. 1 
İSPANYA FAŞİSTLERİ 1 

' Burgos, 27 (A.A.) - Faşist par
tisi reisi Hodille Alman istihbarat °'" 1 
~ansınnı husosl muhabirine §U beya-
natta !bulunmuştur: 

"Milli hareketten evvel Faşist par-

partinin cephede 120 bin ve cephe ge
risinde de ihtiyat olarak 150 bin 
muharibi v&Pdır. Bundan başka par .. 

tinin 20 bini ka.dm olmak üzere 320 
bin de sivil azası mevcuttur • 

l"'ransanıın yeni Fas Üin:umi Vali8i 
General N oges 

İspanya isyanı önce Fastan başla
dı. General Fra.nko ta.rafından İspan
ya Fasında hazırlanan isyan derhal 
lspanyanm anayurduna da sirayet 

Komünistliğe karşı sonuna kadar etti. Son günlerde Fransa da, b;iyük 
ınücadeleye azmettik. Yeni İspanya- bir krsnn toprağı kendi müstemleke
dan yeni ibir sosyal rejim bekliyoruz. leli meyanmda bulunan Fasa büyük 
Bu rejimden endüstri ve ziraat ame- bir ehemmiyet venneğe ba.şla.ınıştır. 
lesi istifade edecektir. Rejim meselesi Birkaç gün evvel topla.nan Fra.nsrz 
bizi şimdililı: alakadar etmez. Bizim kabinesi Fasm sivil umuıtU valisini 
hareketimiz nasyonal sosyalist ha- geri çağı:mıış, yerine maruf Fransız 

reketleri.ne müşabihtir: Ve bu he.re_ kumandanlarından General Noges'i 

k tI k d · ~· t üh' üm'" umumi vali ve kumandanlık salahiye e ere arşı erın ıuır evecc uz . . . 
vardır. Ancak bir hareketimiz lspa.n. tiyle Fasa tayın etmıştır. Anlaşıldı· 

, Jdur. Hariçten ge~ bir meta ğma. göre Fransa, Fas~ sıla disip
.ieğildir." linli bir idare kurmak ltizumunu his-

lstanbuldaki Bulgar ta-
lebenin para sıkıntısı 

• Sofya, 27 (Hususi) - Bulgar pa
rasının harice çrkarlmaması hakkın 
daki kanun yüzünden İstanbul üni -
yersitesinde tahsilde bulunan Bul
gar talebeler çok sıkıntı çekiyorlar • 
dı. Fakat Bulgar milli bankası bu 
sene hariçteki Bulgar talebelere dö
viz .suretile para gönderilmesini te
nıin için tedbirler a.lı:ruştır. Bu ted -
birler, 1stanbuldaki Bulgar talebeyi 
de sıkıntıdan kurtaracakm 

Yunanistandaki 
yeni teşekküller 

Bir işçi ve memur kon
federasyonu kuruldu 
Atina, 27 (A.A.) - Merkezi Pire

de bulunan Yuna.n..mesai konfederas
yonu ile Pire işçileri teşekkülleri 

"Milll işçi ve memur konfederasyo -
nu,, namı altında yeni bir teşekkül 

yücuda getirımiye karar vermişlerdir. 
Bu yeni teşekküle Atinanm 135 diğer 
teşekkUlü de iltihak etmi§tir • 

Bu yeni teşekkül 4 ağust.osta tesis 
()lunan yeni milli siyasete tama.miyle 
müzaheret edecektir. Yapılan içtima
da Başbakan Metaksasm milli amele 
11iyaseti müteaddit defalar alkrşlan
mıştır 

setmiş oluyor. 

Dr. Göbbels 
Alman propaganda na 
zın şerefine Atinada 

bir ziyafet verildi 
Atina, 27 (Radyo - TAN) - Bu

raya. gelmiş olan Alınan propagan -
da nazın Göbbels şerefine Alman 
sefareti bir ziyafet verdi, başvekil 

general Metaksas da hazır bulundu. 
Belediye reisi bir nutuk söyliyerek, 
Almanya. ile Yunanistan arasındaki 

iktisadi inkişafm daıha ziyade inki -
şaf etmesi ümitlerini ortaya döktü. 

İstanbul 
piyasasında 

[Başı 1 incide ! 
!kinci ithalatçılar. Bunlar Fransa

dan Türkiyeye mal getirenlerdir ve 
borçları vardir, Bu kısım birincilerin 
aksine olarak kar edeceklerdir. Me -
sela Türk parası hesabiyle 5000 lira 
borcu olan, fr8.ll.gın sukutiyle Türk 
parasmm yükselnıesinden dolayı, u
cw: frank satnı a1acağmdan borcunu 
belki 4000 lira ile Ödeyecektir. Esa • 
sen Fransaya Türk ithalatçtlarmm 
borcuı ihracatçıların alacaklarından 
daha fazladır. Bu suretle Türk piya
sası bir zarar görmüş olımyacaktır. 

Her mahkum bir hastadır 
• mrali adası tama.mile yeni bir 
1 telakkinin ve yeni bir gid:~in 

ifadesini teşkil eder. Her mahkUm bir 
hastadır. Hastalık istidadı kendısine 
ya doğuştan, ya muhitten gelmiştir. 
Bunun için kanun ölçlisiyle bir aria
mm hastalığı tahakkuk edince, iyi ol
ması, cemiyet için muzır bir unsur 
halinden kurtarılması, faydalı ve müs 
tahsil bir unsur haline gelmesi i }in 
kısa veya uzun bir müddet bir ruh sa
natoryomuna kapatılması lazrmdır. 
Bu sanatoryomda ruh ve ahlal~ teda
visinin bütün unsurları mevcut olma
lıdır ki hasta günün 'birinde sağlam 
bir fert sıfatiyle ailesine ve cemiye
te dönebilsin. 

Halbuki bu zaviyeden bakılınca es
ki hapishaneler hastasına ilaç yerine 
türlü türlU hastalık mikropları ve ze
hirler yutturan bir hastahaneye ben
zetilebilir. 

İmrali adasnun delalet ettiği yeni 
içtimai tedavi sistemimizde, her mah
kfun, muzır bir unsur halinden çık -
tığını ve cemiyet için faydalı bir un
sur haline gelmeye müstait olduğımu 
kendi hal ve hareketiyle ispat etmek 
imkanına maliktir. Bu imtihanı ge -
çirenler, İmrali adası g.iıbi güneşli ve 
ışıklı bir sanatoryoma nakledilir. O
rada da iyi bir imtihan verirse, umu
mi hayata dönmek ve karışmak im
k!nmı elde eder. 

Bu yeni sistem yarın inkişaf edin
ce ceza lakırdısı 1Jiisbütün ortadan 
kalkacak, yerine tedavi fikri ve teda
vi usulleri geçecektir. Bir hastanm, 
bir delinin tedavi müessese.sinde kal
ması nasıl bir müddet meselesi de
ğil de, tedavi meselesi ise, hapisha
ne denilen sanatoryom da o hale ge
lecek ,hal ve hareket imtihanım iyi 
geçiren Uk cürüm sahiplerine yumu-

Fransanın kararı sulh 
ümitleri uyandırdı Adın ne?! 

Memur maişeti gibi dar bir kori• 
dor ve sıkı sıkı sigara içen birta. 
kon adamlar, kadınlar, jandarmalar 
ve müba.şirle:r. 

[Ba§r 1 incide] 

bu karardan sonra tarihte nadir gö
rülen heyecanlı günlerinden birini ya
şadı. Meclis koridorlarında evvela baş 
vekil, Blum, sonra. ka.'binenin diğer a
zaları görününce umumi bir heye -
can kendini gösterdi • 

lngifterede 
Londra, 27 (Radyo - TAN) 

Fransız fra.ııgrrun düşürülmesi kara
rı, üç aydanberi Blum hükiımetinin 
!ngiltere ve Aemrika yüksek mali -
yecileriyle yaptığı gizli müzakereler 
neticesinde alınınıştır. İngiliz banka
sı direktörü Morgan, bugün pazar 
olmasma rağmen vazifesi başına gel
miş, hayli çalışmıştır ki bu hadise 
!ngiltere bankacılık tarihinde sene -
lerdenberl hiç görülmemiştir. Londra 
gazeteleri ,frangın düşürülmesi ka -
rarmm tatbikinden sonra Fransa.da 
turizm hareketinin yeniden inkişaf 
bulacağmı, ticaretin artacağım, mu -
attal bir halde duran bir çok endüst
ri teşebbüslerinin parlıyacağnu yazı
yorlar. 

Gazeteler Blumun bu hareketini 
933 de Amerika reisicümhuru Ruz -
veltin hareketine benzeterek Fran -
sız başvekilini methediyorlar. 

Sunday Tims g0.%etesi de şunları 
yazıyor: 

şak muamele edilecek, ilk tedaviden 
sonra ikinci cürüm işliye,nler cemi
yetin tabii düşmanı addedilerek an
cak onlara karşı ceza ve affiyet sis
temi şişdetle harekete getirelecektir. 

Medeni aleme hediyemiz 

B undan 13 sene evvel Lozanda 
kapitülasyonların kaldırıl -

nıaSI konuşuluyordu. O zaman Türk 
hapishanesinin korkunç bir yer ol~ 
duğu ve medent insamn oraya ka
pablnı.aama: taahamınül edilemiyece
ğJi ileri sürülmüştü • 

Bu münakaşadan yalnm on üç sene 
sonra inkılap Türkiyesi, medeniyet 
ilemine İmrali adası sanatoryomunu 
hediye etnıiş bulunuyor. 

:4.hmet Emi1t· YALMAN 

Blum, bütçe muvazenesini bir tür
lü temin edememiş olan seleflerinin 
kendisine bırakmış olduk.lan pek na
zik bir mali vaziyete tevarüs etmiş
tir. Şimdi yapılacak şey, frangın 

altına karşı istiklalini muhafaza et
mektir. Bu kıymetin yüz ile yüz beş 
arasında oynaması muhtemeldir. Şu 
halde mesela sterling 102 frank 21 
olduğu zaman Ingiliz lirası 4.66 do
lar olacaktır. Halihazırda tatbik e
dilmekte olan fiyatlara göre bu mu
adelet, üç müstahsil milleti ayni pla
na koyacaktır. 

Almanya 
Paris, 27 (Radyo -TAN) - Frangı 

altın esasından ayırarak düşürmek 
için verilen 'karar Almanyada da dü
şündürücü akislere sebep olmu5tnr. 
Berlinden alman haberlere göre, Al
man develt reisi Hitler evvelki gece 
iktisat nazırı ve Alınan bankrı.sı di
rektörü doktor Şaht ve maliye nazırı 
ile uzun müddet görüşmüş ve ayrrca 
hariciye nazırı Fon Nöyrntın Ja mü
taleasmı almıştır. 

Almanyanm bu hususta bir k1rar 
vermek vaziyetinde kalacağı sanılı
yor. 

itafyada 
Paris, 27 (Radyo - TAN) - Fran-

Mahkemenin adı ve numarası ha-ı 
tırnnda değil. Daha. doğrusu dikkat 
etmedim. 

Birlalmn suçla.mı hesabı sorulu • 
yor. Kimisi çalmış, kimfsi dö\>'DJÜŞ~ 

kimisi vurmuş, kimisi dolanclm- j. 

Lakin hiçbirisi de ikrara yana.3 .ouyor. 
Gelsin şahitler. 

- Doğru söy1e}ip yalan söylemi .. 
yeceğine ... 

Diye yeminden sonra anlatıyor. Şa,. 
bitlik te güç şey. 
Şu kadar ay evvel gördüğün şeyi 

"artık eksik" olmadan söyliyeceksin. 
Mahkemede de adamnı yüzüne öyle 
bir şüpheli şüpheli bakıyorlar ki; a
deta insan, kendisi bile söylediğinin 
doğruluğundan işkilleniyor. 

Ben bu döştinceierle ,dar koridor .. 
da ötekine berikine çarparak gezi • 
nirken bıçkın bir şehir uşağı, önünii 
llikliyerek mahkemeye girdi. Arka. .. 
smdan bir de kont yapılı kahn bir 
adam. Kılığına nazaran esnaf olacak. 

Reis iki ta.rafa sordu. Davacı bak
kalmış. Dava da küfür ve hakaret 
davası. 

Maznuna sordular: 
-Adın ne? 
- Süleyman. 
- Soy adın? 
- Çatanaç.at ! 
- Bu ne biçim isim? (Katibe) Yas 

ha.kalım. Çatana. 
- Çatana. değil efendim. Çatana 

çat! 
- Güzel! Öyle yaz. 
- Nerede oturuyorsun f 
- Yerebat.anda ! Sekiz numaralı 

hanede. 
- K~ ya.şmdasm? 

- Mart dokuzunda yirmi dokuz 
bitiyor. 

- (Katibe) Kaç eder o? .. Y a.zıverl 
- Ne iş yaparsın? 
- Koltukçu. Ça.rşıiçinde. 
İddiann.me okunur ... Sorarla!': 
- Bak! Sen bu adama küfretmiş. 

si'n.. Hakaret etmişsin. Yakış1? mıı 
- Hişi! Ben küfiir falan eane • 

dim. 

- .Etmedim olur mu? Şahitler 
var. 

- Olsun efendim I Ben ona. bir kö
tü Jaf etmedim ki. 
Davacı .. hafakanlar geçirerek: 
- Aman efendim. Dalın ne desin ?f 

Bana "ölüsü kandilli" dedi Daha ne 
desin! . 

- Bak! "Ölüsü kandilli" demi,. 
sin! 

- Dedim efendim r Bunun küfür 
d.. ·· ·· ı · kararı hakkında neresinde?! gın uşuru mesı 

- "Ölüsü kandilli" küfür değil mi~ ltalya gazeteleri hiçbir mütalea ser-
- Yoo! detmeden sadece bu kararın dünya 

gazetelerindeki akislerini iktıbas e
diyorlar. Italyanm altın esasından 

ayrılıp ayrılmıyacağı henüz belli ol
madığı için gazeteler mütaJea beya
nından çekiniyorlar. Italya 'hüku -
metinin salı günü (yarm) faşist mec 
lisini toplıyarak ltalyan parasının 

vaziyeti hakkmda bir karar vermesi 
bekleniyor. 

. . 
ısvıçre 

Berne, 27 {A.A.) - Isviçre ajan
sının tebliğ ettiğine göre, Isviçre Fe
deral Meclisi frangın düşj.iriUmesi 
hakkında Fransanın ittihaz ettiği ka 
rarı tetkik etmek üzere cuma ve 
cumartesi günleri toplantılar yap
mış ve Isviçre milli bankasının al -
tın stoku Isviçre frangına karşı ya
pılacak her türlü taarruzu daha u
zun müddet durdurmaya kafi 'f:lulun
makla beraber umumi ahval ve şe
raitin İsviçre frangznı da düşürmesi 
zaruri kıldığını müşahade etmiştir. 

Feder*1.l Meclis diinyanm büyük 
devletleri ve bilha.Ssa lngiltere, A -
merika, Fransa tarafından par111arın 
beynelmilel istikrarı için yapılan 
gayretleri ve Isviçre Fransaya imti
sal ederse bu gayretlerin kolaylaş
mış olacağını nazarı itibara alarak 
!Sviçre frangını düşürmeye karar 
vermiştir. Isviçre frangı dahilde es
kiden olduğu gibi kalacaktır. 

Felemenk 
Paris, 27 (Radyo -TAN) - Fe -

lemenk kabinesi uzun müzakereler
den sonra Fransanın verdiği son 
karara uyarak Felemenk parasını al
tm esasından ayırmaya karar ver -
ttıiştir. 

- Bu sözle ne demek istedin! 
- Efendim. "Ölüsü kandilli' de-

dimse hani babasmm evliya olduğunu 
söyledim. 

- Evliya mı? 
- Öyle ya baymı ! Ölüsü kandilll, 

evliyanın türk~esj değil mi ya!! 
On dakikalık bir müzakereden son .. 

ra 'ademi mes•uliyet karan alan (Ça
tana.çat) a reis eliyor ki : 

- Bu seferlik yakanı kurtardın! 
Bir daha seni buralarda. görmiyeyim ! 
Mazmın ,mübaşiri göstererek: 

- Beybaba! Ben kırk yd kalsam 
buraya gelmezdim ama şu adam beni 
(;ağırdı. 

Çıktı ve gülümsiyerek dar koridor. 
da.ki kalababğa karıştı. 

8. FELEK 
f ,.,.u..,,.,....,_,,_,_ ...,,_ -1 
1 N~.~~.: 7 A~IYc:>~ .. ~.z ?- .. 

1860 a kada.r petrol araba teker
leğine hizmet etti. Amerikada roma· 
tizma için esrarengiz bir ildç sayıldı
ğı gibi Rumen petrolleri 1905 ten son. 
rıı yabancı sermayenin eline gcçtt. -

KURUN, 26 - 9 - 1936 

Petrol Amerikada romatizmaya ilac sa
yıldığı için mi Rumen petrolleri 1905 terı. 
sonra ecnebi sermaye eline geçmi'i? Oyle 
değilse iki cümleyi "gibi,. ile biribirıne bir
leştirmeye ne lüzum &'Örmüs? u~un ciımt .. 
merakı ... 

Benim için sen bir sa.adet kaynağı, 
bir çalışma membaı, bir yaşama kud. 
reti oldun! .. , -

AKŞAM, 26. 9 - 1936 
"Kaynak,, ile "memba,, ayrı ayn şe)•lel' 

değildiı· ; "tekrar,, dan kaçmak İçin bir cüm
leyi böyle müteradif kelimelerle doldurmak .. 
kurdun aslan postuna bürünmesind-en fark. 
sızdır. 

Ahfeş 





28. 9 - 936 

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazeteai olmaya 

çahtmaktır. 

1 Güniin meseleleri 1 

Avrupayı 
sarsan 
yeni ihtilaflar 
G eçen Haziranda Avrupa 

büyük ıiyaai ııkıntılar 
içinde idi. 

Almanya Ren havzaımı it&al 
etmİf, ve Veraay muahedesinin 
bu sahada gayriaıkeri kalmasını 
zaruri kıldığı mıntakaya asker 
göndermişti. 

Parls, Brüksel ve Londra telaş 
içinde idi. 

Zaten sene ba.,mdan beri biribirini 
velyeden hadiseler A vnıpannı si
yasi slkıııtısmı arttırdıkça arttırıyor
du. Hah~ harbl, zecri tedbirler, ttal. 
yanın idclialan A\·rupaya rahat uy
ku uyutmuyordu. 

VzerJerine düştükçe hadiseler e
hemmiyet ve vahamet kesbediyordu. 

O vakit İngilizler araya bir fasıla 
koymayı düşilndUler. Artık bir işe 

yaramadığı anlaşılan Milletler Ce
miyetine yeni bir şekil vermek üzere 
Eylfile kadar sabredilmesini teklif 
ettiler. Almanyaya karşı alınacak 
tedbirleri müzakere etmek üzere top 
!anacak olan Beşler konferansım da 
Sonbahara bıraktılar. 

Maksat arada geçecek bir iki ay
lık fasıla He hadiseler üzerine biraz 
soğuk su serpmiş olmak, ve dünya 
sıkıntısını had devrinden kurtar
makt.L 

• • • 

Bu plan kısmen muvaffak ol. 
du. Yazı gürültüsüz geçirdik. 

Milletler Cemiyeti 21 Eyllılde topla-

cemiyete verilmesi lazım gelen yeni 
şekil hakkında mütalealarını bildi
receklerdi. 

Milletler Cemiyeti toplandı. Fakat 
Sovyetler Birliği ile bir iki Cenubi A
merika hUkf.ımetinden başka hiç bir 
devletin Milletler Cemiyetinin istik
bali hakkında rapor vermediği anla. 
şıldr. Cemiyet hô.la llkbaharda nere
de ise yine orada. bulunuyor. 

Hala Habeş - 1ialya ihtilatı. 
H~a Danzig meselesi. 
Hala silahlan tehdit projeleri. 
Ve h8.la bunlardan hiç birinin hal

ledilememesi. 
• • • 

H albuki geçen iki üç ay içinde 
Avrupanın manzara~u değiş

ti. Gözler artık Cenevreye değil Mad
ride, Berline, Moskovaya çevrilmiş 
bulunuyor. 

Üç ay evvel en mühim mesele Ha
beş, Avusturya, Ren havzasrnm işgali 
meseleleri idi. 

Bugün artık bu meseleler mevcut 
Cieğil. Bugün kimse A vuseturya, Habe 
şista.nla veya Ren havzasının işgalilt 
meşgul olmuyor. 

Bugiln Avrupayı sarsan ve düşün
düren daha mühim meseleler var. 
Avrupayı tehdit eden tehlikeJt'r 

~eklini ve mahiyetini değiştirdi. 8im. 
diye kadar Avrupa milletlerini -ayı
ran siyasi, coğrafi ve iktısadi ihtilaf
lara bir yenisi eklendi: İdeolojik ih
tilaf. 

• • 

Parti ocakları 
Üsküdar ocaklarında 

kongreler devam ediyor 
Üsküdarda evvelki akşam Salacak 

dün de Murat reis Parti ocak kon • 
greleri toplanmıştır. Yenimahalle o
cağında da diin sabah belediye ve 
parti vilayet erkanından Faruki. ka
za. kaymakamı, kaza parti reisi ha
zır oldukları halde bir yıllık çalışma 
raporu okunmuş, partinin hlikumet
Ie daha sıkı bir birlik ve beraberlik 
içinde çalışmasının iyilikleri mevzuu 
bahsolmuş, Ulu Şef Atatürkiln yük
sek onurlarına tazim merasimi ya· 
pılmıştır. Bundan sonra birçok di -
!ekler samimi bir hava içinde ortaya 
aürülmüş, Bağlarbaşında bir parti 
binası inşasına karar verilmiştir. 

TAN 

Saray - Bosna 
CANLI· 
bir müze 

A vrupanın göbeğine ya
kın bir yerde tahaccür 

etmit zannedilen bir alem, bir 
hayat var. 

F eıler, f eı kalıpçıları, si • 
yah ve ııkı bir peçe ve bol çar 
taf içinde benliği, tekli . ve ya
tı kaybolan kadınlar, içinde 
meçhul bir alem gizlenen ka
feıli evler ... 

Bütün bunları bir ıeyyah gö 
zile, yabancı bir muhitte gör
mek ne tuhaf oluyor. Ecnebi
lerin bizi yirmi sene evvel na
sıl bir gözle gördüklerini in • 
san Saray Bosnayı bugün zi
yaret edince anlıyor. 

A vruparun göbeğine yakın bir 
yerde hayat adeta tahaccür etti.riJ
mi!j. Eski günlerin bol renklerle 
dolu yaşayışı, asırlarca evvel ol
duğu şekilde devam edip gidiyor ..•. 
~y Bosna.da ~ok dikkate de

ğer bir müze var. Bizim memleket
te de bir ayni olmalı ... Müze için
de eski Bosna evlerinin iç ytizünü 
görüyorsunuz. Bütün ev eşyası, bü
tfüı mutfak takımlan, gergefler, 
musiki aletleri her şey yerli yerin
de ... Eski günlerin kıyafetini giy
miş mankenler, insanı şaşırtacak 

bir tabiilik içinde sedirde oturuyor, 
mangal kanştınyor veya. örgü örü
yor. Türlü türfü mesleklerde er
keklerin kıyafet kolleksiyonlannı 
da meseıa bir köy kahve~i'nde otu
nır vaziyette görüyorsunuz. 

M Uze, dünü yaşatmak için çok 
oüyük fedaliarlıklar ve ince 

lllUt!ııı::: .YA.t"•luu51• ~l\.U.1. 1.lı.uıc:ı; pclc 

te ihtiyaç yok. (Dün) Saray Bos
nanm Müslüman mahallelerinde ve 
sokaklarında bütün haşmetile ya
şıyor. Burasını asırlarca evvelki 
halinden ayıran yegane şey. fes
tir. 

1868 de eski ka v•k ve sarık yeri 
ne Bosnaya fes so}Qnak istenildi
ği zaman burada kanlı bir ihtilal 
çıkmştır. Fes, ihtilalden sonra bu
raya girmiştir, fakat girdikten 
sonra da yapışmış; kalmıştır. 

Biz festen fazlaca bahsettikçe 
Yugaslavyalı arkada.şiar, ~akacı 
bir tavırla telaşa düşüyorlardı: 

- Aman ne yapıyorsunuz? Di -
yorlardı. Fesin kalktığını isteme
yin, sonra Yugoslavyanın en bil -
yük turizm cazibelerinden biri or
tadan kalkmaz mı? 

Camileri, türbeleri, medreseleri 
·geziyoruz. Saray Bosnada yalmz 
bir gün kaldığımız için tekke ale
mini görmeye vakit kalmadı. Fa
kat zaten burada tekke sönmek ü
zere imiş, Üsküp tarafında. daha 

~---..---~----~---------
Yugoslavya 
Röportaj lan 

Yazan: 
AHMET EMİN 

YALMAN 
.....~"·---11:--Q*R---

canlı bir halde kalmış ... 

B ahçeli bir kahve önünden ge
çiyoruz. !çerden türkçe şar

kılar aksediyor. Meğer Bosna Sa
ray gazetecilerind~n Bay Meh -
met, ziyaret programı mucibince 
o kahve önünden sekiz buçukla do 
kuz arasında geçeceğimizi hesap 
ederek kahveciye tenbih etmiş: 

- Sekiz buçukla dokuz arasın
da İstanbul plakları çalınacak. 

!çeri giriyoruz. Bir köşede, üstü 
kapalı bir yerde bir sedir yapılmış, 
Etrafa leğen, ibrik, mangal, nargi 
le gibi seyyahların hoşuna gide • 
cek her şey konulmuş. Seyyah 
keyfile kahvelerimizi içtik. 

Bu civara Saray Bosnaııın fi
lozof bir dükkancısı ile de tanış
tık. Biraz krtça bir türkçe ile bize 
anlattı ki, dünyada tam mes'ut ol
mak için Karunun malr, Nuhun 
ömrü ve Eyübün sabrı lazımmı~. 

Kendisinde yalnz Eyübün r,abrı 

varmış, fakat yine mes'utmuş. 

Çerçeve dünden kalma olduğu 

halde Bosna Sarayda hayat için 
için değişmekten hail kalmıyor. 

Camtin avlusunda kapalı bir yer ... 
Kışın apdest almak için sıcak su 
teruua.Lı y4ı:ulıu19. Mecli'E·»enin der 
saneleri, usulleri, yatakhaneleri, 
duş daireleri hep yeni usultle ... 
Müslüman eytamhanesi tertemiz, 
güzel, yeni bir müessese ... Pek iyi 
idare ediliyor ve az para ile çok 
miktarda yetime haklıyor. 

G ayret Cemiyetinin hem ida • 
re merkezi, hem de irnt di -

ye yaptığı büyük binada Bosna 
müslümanlığının uyanık ve mü -
nevver şahsiyetleri ile karşılaştık. 
Cemiyetin geniş, bayırlı ve canh 
içtimai faaliyetleri hakkında elimi 
ze birçok risaleler verildi. 

Hakikat aranırsa Avrupanm gö
beğine yakın bir sahada, Boşnak
ların bir kütle halinde etraflarm
daki unsurlardan geri kalmaları 

için dini taassuptan başka hiçbir 
sebep yoktur. Kan, dil ve zeka iti
barile etraftaki unsurlara benzi -
yorlar. Çalışmaktan yılmaz, mihne 
te dayanır, dürüst insanlardır. Di
ni taassup ellerini, ayaklarım bağ
lamasa başka unsurlardan elbette 

:saray Bosııacıan b1r manzara 

Bosna Sarayda bugün kii kadm kıyafetlerl 

geri kalmazlardı. Nitekim muta
assıp çemberini yararak ferdi te
şebbüsle ortaya atılanlar, Yugos -
lav umumi hayatında kendilerine 
layik mevkii alıyorlar. 

Gayret Cemiyetinın ve bundan
biraz başka bir istikamette çalrsan 
diğer bir cemiyetin faaliyetleri şu 
nu gösteriyor ki, Bosna müslüman 
larmı bir kütle hı1ir1tle uyar?ılırnıak 
ve zamana uytluı·mak t.usuımnda 

ciddi hareket ve t~~ebbl\sler ek$ik 
t:cğildir. 

Ş unu da unutmamalr ki, 
ı:loana Saray, kısmen 

eski günlerin canlı bir müzesi 
halinde yaşamakla berabc;ır, 

belediye vazifeleri bakımın -
dan asri bir şehirdir. Şimdiki be
lediye reisi Bay Ethem, şehrin üm 
ranma büyük bir dirayet ve gay
retle çalışıyor. Demir gibi azmi ve 
cidden cazip bir şahsiyeti vardır. 

Tramvay, su, elektrik gibi beledi
ye vazifelerini, ameli esaslara göre 
kurulmuş tali bir belediye milesse
sesi işletiyor. Şehrin tasarruf san 
dığı da buna bağlıdır. Umumiyet -
le Saray Bosna belediyesi iyi sevi
yede bir idare tesirini yapmakta -
dır. Şehir yenileşirken ve ilerler -
ken, hususi rengini muhafs.za et -
mesine de alt planlarla ve proje -

lerle ancak son zamanlarda uğra -
şılmaya başlanmıştır. 

Saray Bosnada tabii surette dik 

kati davet eden bir nokta, memle -
ketimize karşı gösterilen alakadır. 
Türkçe bilenler çok azalmıştır. 

Türkçeye ancak Türkiyede bulun
muş olanlar ve pek yaşlılar ara -
smda tesadüf edilmektedir. "mer-

baba., , "Allaha emanet,, filan gi 
bi bazı kelimeler umumiyetle Bos
nada yerleşmiş, kalmıştır. 

Birçoklarının Türkiyede yerleş
miş kardeşleri, akrabası vardır. 

Selamlarını sahiplerine dağıtmak 

için seyahate ait kağıt yığınları a
rasından notları bulmak 18.ı:m ... Ba 
ztlan da Türkiyede bulunan akra
balarının izlerini kaybetmişlerdir. 
Gazetede ilan suretiJe kardeşleri -
ni, akrabalarını bulmak için yar • 
dım istediler. Yine notlara müra
caatla bunu ayrıca yapacağım. 

M utaassıplar memleketimizde -
ki inkılap hareketlcdni kav 

rıyamamışlar, bunların aleyhinde 
atıp tutmuşlardır. Bununla bera -
ber aradaki iz'an sahipleri bu ka . 
dar ileri gitmemişlerdir: "Elbette 
bir hikmeti var, yanltş hüküm ver
miyelim . ., demişlerdir. Münevver 
ler bittabi inkılap hamleleriru can
dan alkışlamışlardır. 

Umumiyetle Bosnada memleke
timiz hakkında kardeşçe bir alaka 
vardır. 

Türkiyeden birçok romantaı· boş 
nakçaya tercüme edilmiş ve me • 
rakla okunmuştur. En çok eseri 
tercüme edilen muharririmiz Re. -
şat Nuridir. Çalı Kuşu, Dudaktan 
kalbe ve sair kitapları Bosna da in 
tişar etmiştir. Güzide Sabrinin, 
Ercüment Ekremin de romanları 
tercüme edilmiştir. Bu tercümeler
den çoğu Yugoslav kabinesinde 
ınpnakalat nazırı Mehmet Spaho
nan kardeş tarafından yapılmıştır. 
Bu kıymetli zat, Bosnanın naip ve 
kilidir. Fikir itibarile çok uyamk

tır. Her şeyi anlayıp dinledikten 
sonra, memleketimizdeki içtimai in 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
-ı kılap hareketi hakkında çok tas-

vip edici kanaatlere varnu~tır. 
Memleketimize gelen Yugoslav 

ya Nazırı Şevki Bchmenin karde
şi ve Bosna Sarayda çıkan en bü-

Çocuklar bilmiyor 
Cami avlusunda oynaşan çocukla

rı yanıma çağırdım: 

- Geliniz buraya sizinle konuşa -
cağım dedim. 

Hepsi yanıma dizildiler. Mahcup 
gözlerini kırpıştırarak yilzUme bak
tılar, onlara: 

- Ben buranın bir yabancısı

yım, dedim. Pek rica ederim bana bir 
parça anlatınız, bundan birkaç sene 
~vv~l burada bir şey olmuş Kubilay 
ısmınde genç bir adamın başını kes-

mişler, onu kurbanlrk bir koyun bo
ğazlar gibi boğazlamışlar... Bu şey 
nasıl olmuş bana anlatır mısınız? 

İçlerinden biri omuzlarnı kaldırdı 
dudaklarını bUzdü : 

- Vallahi ben bilmiyorum, dedi. 
- Sana kimse anlatmadı mı? .. 
- Anlatmadı. 

- Hiç duymadın mı? 
- Duydum... Birini burada kes -

mişler ama!.. Ne olduğunu pek iyi 
bilmiyorum. 

- Sen mektebe gitmiyor musun? 
- Gidiyorum ... 
- Kaçıncı sınıftasın? 

- Ü çilncüde. 
- Aıa!. .. 
İçlerinde açıkgöz görünen hir baş

kasına hitap ettim: 
- Ya sen ... Sen de bilmiyor mu

sun? 
- Biliy:orum. 
- Anlat bakalım bana ... Nasıl ol-

muş bu iş? 

- Menemeni eşkiya basmış. Bun -
lar yedi kişi imişler ... Bu camie gel
mişler camiden sancak alıp çıkmış -
lar ... Kubilay da. karşılarına geçmiş 
onu öldürmüşler boğazını kesmişler, 

Kendini doğramışlar ... 
- Eşkiya mı?.. Bu e'kiya Mene • 

meni soymak için mi, evleri basmak 
için mi, niçin gelmiş buraya? 

Çocuk bir an düşünüyor ve bütün 
vücudünıü nefretle titreten bir cevap 
veriyor. 

- Memlekete din koymak için. 
- Oğlum sen neler söylüyorsun?. 

Sen mektebe gitmez misin 
- Giderim. Beşinci sınıftayım. 
- ?!!! .... 
Menemende çocuklar Kubilay vak 

asını bilmiyorlar. 
Bana bir tek kişi Menemende bu 

vak'anın nasıl cereyan ettiğini Ku -
bilayın bu cami avlusunun hangi nok 
tasında alçakçasına boğazlandığını 
söyliyemedi. 

Halbuki Menemende adeta bir Ku
bilay "günü,, olmalı, herkes bana göz 
yaşlar içinde Kubilay destanını an -
!atmalı idi. 

Ben öyle zannediyordum ki. Me • 
nemende anneler gözyaşları içiinde 
çocuklarına bu kahramanın hikaye -
sini anlatırlar ve hocalar onıı talebe 
lerine bir nümune olarak gö~terir -
Jer. 

Hayret içerisindeyim. 
Süat DERVİŞ 

yük Müslüman gazetesinin sahibi 
tarafmdan Bosna civarında 1600 
metro yüksekliğinde bir dağ tepe-

sindeki dağ klübünde Türk gaze
teciler heyetine bir yemek tertip 
edilmişti. Yemek pek samimi bir 
hava içinde geçti. 

Klübün bulunduğu güzel yerde 
yüz metro yüksekliğinde kayalık
lara tırmandık. Fakat, çok güzel
di. Aşağıda sayısız minareleri ve 

güzel binalarile Saray Bosna, et
raita ormanlı dağlar, daha uzak
ta iki bin metroyu ge~en yüksek
likte tepeler üzerinde mevsımın ilk 
kan ... 

B osna Saraya inince dünyanm 
en korkunç harbini açan ilk 

kurşunun nerede atıldığını mernk 
ettik. Burasını gösterdiler. Bir köy 
rü başrndaki binanın tistUnde bir 
kitabe var: Yugoslavlığa tıürriyet 
temin eden kurşunun bu noktada 
atıldığını anlatıyor. 

s 

Tarihi Dedikodu 

Üsküdarlı 
• 

şaır 

Deli Hikmet 
Galat.anın yolları pek dardı. Ok

çumnsa caddesi, kale hendekleri 
doldurularak vücuda getirilmiş bir 
caddedir. Atlı tramvaylar geçebil
mek için ihdas olunmu~tur. Galata
nın esaslı yolu Yüksekkaldırımdı. 

Hatta Almanya imparatorluk elçisi 
olarak A \'cı Sultan ~lehmet nezdi • 
ne 1666 da gelen bir Alınan, atını 

yedeğine alarak inmeğe .mecbur kal
dığı dik yol, bu yoldur . 
Abdüllıamit zaıruı.nmda Yüksekkal

dınmdan inilince dar bir yol gelirdi • 
Tek hatlı tram\'ay buradan başlar, 

şimdiki Terıninustan biraz en-el ge • 
len ahırlarda biterdi 
Tramvayın başlangıcında sol kol -

da, Sponik, Maymunlu ve Byzaııcc 

gazinolan \·ardı. Ahmet Rasim bu 
gazinolara de\·am eder, öğle ve ak
şam ra.kılamu ekseriya buralarda 
içerdi. 

• 

Bir çok şairler, edebiyatçılar bura.
lann müdavimleriydi. Bir akı:;am 

Sponik birahanesinde üç arkad~: 

föıküda.rlı Deli Hikmet, İzmirli Şe • 
fik, İstanbullu Abdülhalim Memduh 
kafayı tütsülediler, zilzurna denecek 
dereceye vardılar. Gitmek zamaru 
gelince en önde Deli Hikmet çıktı. 

Karşıda dar hattın üzerindeki göm • 
lekçi dükkanmm kepenklerine şu 

beyti tebeşirle yazdı: 
Cülfısundanberl zulmiyle millet ruzu 

şep baki 
Ana nisbetle ademdir bizim gömlekçi 

Kostaki 
Kepengine bu beyit yazılan dük

kan, gömlekçi Kostakinin dükkanı 

idi. 
Usküdarlı Deli Hikmet Trablus • 

garp mektupçuluğundan mtmfasildi. 
İzmirli Şefik iradi~'le geçinir, hür fi
kirli bir zattı. Abdülhalim Memduh 
da hukuk mekt~bl talebesi lkea Ab
dülhamit onu cina3·et malıkemesine 

vererek mahkfı.m ettirmiş, hmire ve 
sonra Konyaya nefyeyJemişti. Abdül
halim Memduh Avrupaya ka~tı. l<'ah
ıi Bey namında. hamiyetli bir arka .. 
da.şın ianesiyle İn~iıterenin cenup sa.
lıillerinde, yaşadı \"e orada öldU. Gü
zel bir şair, güzel bir nattkaperdaz. 
dı. 

Abdüllıalim Memduh hukiıka de
\'am ederken, malıkemei temyiz riya.
settnde vefat edE>n Semih \ 'e mahke· 
mel temyiz azalığından tekaüt olan 
Samih Be~·lerin sınıf arkadaşlarıy
dı • 1-- Abclurrahman Adil EREN 

Dinlediğimiz hikaye birçok dü • 
şUncelere yol açtı: Avusturya Ve
liahtine evvela bomba atılmış. Ya
veri yaralanmış ve hastaneye kal
dırılmış. Veliaht hiddetle beledi
ye dairesine gitmiş. Reise sormuş: 

- Bana hazırladığınız heiliye bu 
mu? 

Demişler ki: 
- Geniş ölçüde bir suikast ha

zırlandığı seziliyor. Dört, beç yer· 
de suikastçiler bulunmasına ihti • 
mal var. Belediye dairesinden son 
ra şehrin merkezine dönmeyiniz, 
buradan yolunuza devam edip gi -
diniz. 

Bu sözler Vcliahtin gururun& 
dokunmuş. Bilakis şehrin merkE: -
zine dönmeyi ve yaverini hastane 
de ziyaret etmeyi bir izzetınefis 
meselesi vapmıs. 

G urura kapılmasa ve yoluna 
devam etse cihan harbi ola

cak mıydı? Belki evet, belki de ha. 
yır ... Unutmayalım ki, cihan har • 
binden evvelki aylarda ıfünyanın 

bütün ihtilaflı meseleleri halledil
miş bulunuyordu. Avrupa uzun se 
nelerdenberi bu kadar ahenkli 
bir sulh manzarası arzetmemişti. 

Böyle bir heyecanlı vak'a olmasay 
dı belki de bütün dünyanın mu • 
kadderatı başka istikametler ta
kip ederdi... 
Akşam umumi valilik namına 

verilen yemekte bulunduk. Sami -
mt bir hava, tatlı sözlü nutuklar ... 
Ertesi sabah istemiyerek Bosna -
dan ay't-ıldık. Burada hiç olmazsa 
bir gün, iki gün fazla vakıt geçir
mek ve bu güzel şehri daha ya
kından tanımak elbette lahmete 
değerdi. 
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Romanyah boksör 
dünkü maçı kazandı 
Beşinci devrede Y orgos hasmının 
yumruklanndan ziyade kendi

liğinden yoru:muştu 

Romanya! mm rakibi maçtan iki gün evvel 
hastalandığı için dünkü döğüş güzel oimadı 

'::ıu-
~ 

TAN 

7 ürk - Sovyef 
bisiklet yarışı 

Moskovadan hususi muhabirimiz 
yazıyor: 

Bugün saat 11 de Moskova - Le
ningrad ·yolu üzerinde 100 kilomet
relik ilk bisiklet müsabakasını yap -
tık. 50 kilometre gidiş ve 50 kilomet
re geliş üzerine tertip edilen müsa
baka yolu havanın çok rüzgarlı ve 
soğuk olmasına rağmen binlerce halk 
tarafından dolmuştu. 

Müsabakada tuttuğum notları sı

rasiyle yazıyorum : 
Dörder müsabıkla icra edilen ya.

, nşa bizden Talat, Orhan, Eyüp, Ka
zım iştirak ettiler. İlk beşinei da ki -
kada Talat atak yaparak ileri fırla
dı. Elli metre ileride gidiyor. Arka · 
smdan Kazım ve Eyüp geliyorlar. 

28-9-936 

12 inci dakikada müsabıklar biri -
birlerinden kaçmak için vites yaptı -
larsa da Sovyetler bırakmıyorlar. 

Moskovada yapılan 600 k~lometrclik ilk Türk - Rıts bisiklet yarı§ının galipleri son kilometrelerde 
(Soldan birinci Orhan üçüncü Kazım) 

15 inci dakikada, Orhan kuvvetli 
bir çıkışla aralarından fırladı ve 100 
metre kadar arayı açtı. Ve bu me -
safeyi gittikçe arttırarak 200 metre· 
ye çıkardı. 

20 inci dakikada Orhanın arkasın
dan grup halinde giden mtisabıklar 

bütün hızlariyle ileri fırladılar. Or -
hana yetişmeğe çalışıyorlar. 22 inci 
dakikada Orhanı yakaladılar. 28 inci 
dakikaya kadar beraberlik devam 
etti. 

Sovyet Rusyada ikinci maçı 
nasll kaybettik ? . 

Yorgos - Romanyalı maÇ1nclan "blr enst'antane 

Şehrimize i.iç döğüş yapmak üz~ gelen Romanyalı T eodores
ku dün üçüncü maçını Y orgosla yaptı. Şunu peşin ıöyliyeyim ki, 
Clünk ü maç beklendiği kadar güzel olmasından çok uzak kaldı. 
Birinci devreden it ibaren asabi bir tekilde başlıyan maç beşinci 
devred e Y o rgos'un hakem tarafından ihr aç ed ilm esile Romanya Orhan yine ileri fırlıyor. Rüzgar 

Moskovanın Spartak takımını bizim çocukların 
mağlup etmeleri her zaman mümkündür 

lı leh in e net icelend i. 

Güzel ve çetin olacağı evve!den 
tahmin olunan bu maçın dünkü kadar 
karışık ve adeta iptidai bir dövüş 
haline gelmesine sebep ne oldu? 

Bu sualin cevabm1 kısaca şöyle 

vereceğim: 

Y orgos, maçtan iki gün evvel so
ğuk aldığı için hastaydı. Soğuk al
gmlığı boks gibi pek yorucu bir spor
da fevkaliLde takatsizlik yapar. Yor
gos bu yüzden birinci devreden son-
r~ hiç beklemediği bir. y.orgun!ı.ı.:,Utın 
başladığını görünce bütün iradesini •e boks namına ne biliyorsa hepsini 
t aybetti. Aklı mecalsizliğine takıl-
dığından hasmının çabukluğuna ta
mamiyle tabi olarak bütün dövüş te
şebbüslerini Romanyalıya bıl'a'.rtı .. 
Hatta o kadar ki, üçüncü devrede 
rahatça tutturduğu sağ yumruğ.mu 
ancak üç kere kullanabildi. Hal1:mki 
Yorgosa itimat veren sağ yumruğu
nun kuvvetli oluşu idi. Maçın baş

langıcında kaybettiği itimadı nefsi 
iY orgosun her şeyine sirayet ederek 
dünkü maçın kıvamından çıkmasına 
sebebiyet verdi. 

Bu kanaatinde yanılmadığını 
zannediyorum; çünkü Yorgos dün ilk 
maçta Romanyalı ile çarpışan Kirya
ko kadar dahi mevcudiyet gös · ~re
medi. Halbuki Yorgos için her halde, 
daha düşük boksör, diyemeyiz. 

Maçların tafsilatı: 

Son maçtan evvel dört amatör mü
l!a bakası yapıldı ve §U neticelerle ni
hayetlendi: 

Birinci maçı Cihatla Alber yautı
lar. Neticede Cihat sayı hesabiyle 
kazandı. 

İkinci maçı, Coşkunla !sak yaptı
lar. Coşkun hakim ve düzgün iki dev
reden sonra hasmını pes ettirdi. Bu 
münasebetle Coşkunu üstüste kalın
dığı galibiyetler dolayısiyle tebrik e
deriz. 

Uçünoü maçta, Ali ile Muvaffak 
aövüştüler. Uç devrenin sonunda Ali 
galip çıktı. 

Dördüncü maçta Sabri, Hristo ile 
~arpıştr. Sıkı bir maçtan sonra Sab
ri. kazandı. 

B üyük maçın tafsilatı 
Saat beşi beş geçe evvela Roman

yalı ringe çıktı. Onu takiben Yor&os, 
yanında yardım..:cı olarak Melihle be
raber geldiler. lki boksör de alkış1an
dr. 

Birinci devre 
Romanyalı bacakları üstünde çok 

tetik, çenesinin sağ tarafım sol omu
~ ile kapamış ve iki kat olm~ bir 
gardla Yorgosun etrafında dö.nmeğe 
başlıyor. Fakat yumruk tecrül:>eai 
yapmıyor. Yalnız hasmının hücum me 
safelerini anlamak üzere onu hücu
ma gıcıklıyacak şekilde Yorgosun üs
tüne varıyor. Bu tlevrerie Romanyglı 

Akıllı dö'Vüşcn amatörlerden 
Oo§kun 

hafif iki sol yumruk isabet ettirdi. 
Devre daha ziyade iki kısmın biribi
rini yoklamasiyle geçti. 

ikinci dev re 
Romanyalı sol yumruklarım daha 

sıkı kullanmaya başladı. Vücut ve a
yak hareketlerinin çabukluğu ile Yor
gosun hücum teşebbüslerini hep geç 
bıraktırmaya muvaffak oluyor. Maa
mafih sol köşeden kurtulmak üzere 
kayarken Yorgosun bir sağ yu:n~
ğuna tesadüf etti. Bu yumruğu vücut 
hareketiyle takipettiği için pek tesir 
etmedi. Fakat Romanyalının bir1<aç 
saniye için duraklamasına sebeg ol
du. Bu devrede Yorgos hakemin ay
rıl! kumandasından sonra vurduğu 

için bir ihtar aldı 

Üçüncü d evre J 
Romanyalı yumruklarından ziyade 

çabukluğu yüzünden maçın idaresini 
yavaş yavaş ele geçiriyor. Onun sür'
atini Yorgosun hastalığı dolayısiyle 

takatsizleşen bacaklariyle ve kolla
riyle takip ediyor. Romanyalı iki sol 
yumruğu iyi isabet ettiriyor. Yorgos 
da tam Romanyalının sağ ~anağına 

oturan bir sağ vuruyor. 

Dör d üncü devre 

müsabıkların cephesinden geldiği Moskova (Hususi muhabirimiz J 

için pek fazla sür'at gösteremiyor • bildiriyor): Bugün Dinamo stadm-
1 lar. Orhan bu aralık mütemadi bir da ikinci maçımızı Spartak takımile 

vitesle aradaki farkı 500 metreye ka- yapıyoruz. Stad yine mahşeri bir 
dar çıkardı. Yarış bu vaziyette 55. manzara arzediyor. Tatil günü ol
inci dakikaya kadar devam etti . mamasına rağmen 100 bin kişiye ya

Dakika 60 da Orhan mesafeyi 800 km kalabahğm stadda toplanması 
yaptı. Yollar asfalt olmasına rağ- Sovyetlerin spora verdikleri ehem -1 
men iniş ve çıkış fazla olduğu için miyetin derecesini gösteriyor. ı 
müsabıklar randımanla çalışamıyor- Saat dördü yirmi beş geçe evvela 
lar. bizimkiler, arkasından Spartak takı

nıı lcika 8!'i ı'IP OrhRn ile..ikinci grup l'YIT sahııyfl- gıknra.k halkı selamla.dıla~'. 
arasındaki mesafe kapanmıştır. Hep Mutat olan merasim ve ba~~ak :e>a~ı
beraber gidiyorlar. Dakika 90. Sov- sinden sonra 4 buçukta blzımk~~er~ 
yetlerden birisi lastiğine hava ver- vuruşile oyuna başlandı. Bugunku 1 

mek için geri kaldı. 3 Sovyet 3 bizim- takım Cihat, Fazıl, Hüsnü, Reşat, 
kiler hep birlikte yarışa devam edi- Esat, Fikret, Necdet, Sait, Fuat, Şe
yorlar . ref, Daniyal şeklinde çıkmıştı. Ha -

50 kilometrelik dönüş noktası gö- kem Suphi Batur .. Ilk maçımızda ol
zükroiye başladı. Kazım birinci, Ta- duğu gibi parayı onlar kazandığı için 
lat ikinci ve hep birlikte 3 Sovyet yine güneş altındaki kaleye düştük. 
üçüncü Orhan dördüncü vaziyette Aksi gibi bugün rüzgar da var. 
giderlerken Orhan sıkı bir vitesle ö- Dk akmımız müdafaaları tarafın-
ne geçti. dan kesilerek geriye iade edildi. Sağ 

Sovyetlerden birisi bu şerefi Orha- haflarr vasıta.sile sol tarafa gönde
na bırakmak istemediğinden büyük rilen topu seri bir oyuncu olan sol 
bir sür'atle ileri geçmek isterkE!ll dö- açıkları kalemize kadar sürerek or
nüşteki virajı hesaplamadığından te- taladı. Santrforları kafa ile kaleye 
kerleği ka_Ya~ak yuvarl~nd~: Ve Or- gönderdi ise de Hüsnünün müdaha-
hanla Talat ılk evvel dondüler. lesi ile bu tehlikeyi atlattık. 

Bidayettenber bizim çocukları a- Beşinci dakikada merkezden seri 
dım adım takip eden Leonof an! bir ve teknik bir hücum yapıyoruz. 
kaçış ve o nisbette cehennemi_ bi~ Fuat, Sait ve Şeref aralarında pas
sür' atle bu grupu geri bırakarak ilen 1 arak önündeki bütün haf ve mü-

d ~ .. ,t. aş 
fırl~dı. ~~~a ~ arttı~ sur a ı sa- dafaa. hattını geçtiler. Top Fuadın 
yesınde ıkın~ı vazıyett~ ~dkenil Orhtan- ayağında kaleci bütün dikkatini Fu
la arasındaki mesafeyı 'bır ome re- adın şütüne hasretmiş kalede bek -
ye çıkardı. . liyor. Koca stadda nefesler kesil • 

Ve nihayete kadar bu mesafeyı . 100 b' ki ı'nı'n nazarı Fuat ve 
f d k b. . . ldi V mış, ın ş 

muha aza e ere ınncı ge . e k 1 . d d la ıyor Biz de . . . T 1• .. .. .. K~ a ecı arasın a o ş · 
Orhan ıkıncı, a at uçuncu, azım d .. 1.. Acaba gol o-.. .. .. . . D . f heyecan an o uyoruz. 
dorduncu. Kurbatof beşıncı, enıso N'h t F at beklenı·ı .. n . . lacak mı .. ı aye u .. 
altıncı, Molyef yedmcı oldular. Puan .. .. kt' K 1 . 10 metre mesafe-
itibariyle 9 az puvanla Türkiye bisik- şutu çe ı. . a ecı k'l b .. t .. 

· · · den sol zavıyeye çe ı en u şu un 
let takımı bırıncı, ;1.2 puvanla Sovyet ·a ~· . h 
t k 'k' · 1 · t' sanki evvelden oraya gı ecegını e-a mu ı ıncı ge m.ış ır. . . d · 

Berlinde 2 saat 35 dakikada 100 saplamış gıbı zamanın a bır ~~ç~-
. · b' ·kl t ·ı · · · yışla yakaladı. Halk bu muhım kilometreyı yapan ısı e çı ennm:ın . . 

b d t kl 3 t 17 d kik vartayı atla.tan kalecıyı çok alkışla-ura a yap ı arı saa a a -
lık dereceyi fazla rüzgara atfetmek dı. 

11... • tind · Mu"s-IL.ak., ,da ya Dakika 9 - Soldan seri bir akın mecuunye eyız. c:ııu "" - .. . 
Bu devre başladığı zaman Yorgos pı1an dereceleri sırasiyle yazryorum: yapıyorlar. Onundekı hafı atlatan 

hasmının sür'atine uymak üzere sar- 1 Sovyet Leonof 3.14,,27• sol açık topu kaleye ortaladı. ~ik-
fettiği gayretten yorgun düşmüş n Türk Orhan 3.17,,13. ret çıkış yapt; fakat falso yaptıgın-
vaziyette, hücum teşebbüslerinde çok ın Türk Talat 3.18,. 05, dan kendisini geçerek sağ içe gitti 
geç kalıyor. Hatta Romanyalının pek IV Türk Kazını 3.18,,41. ve sağ iç plase bir şiltle topu birinci 
açık çenesine sağ yumruklarla hücum v Sovyet Kurbatof 3.20,,11. defa kalemize soktu. · 
etmeği bile ihmal ediyor. Bu devrede vı Sovyet Denisof 3.20,,58. Çocuklar bu beklenmiyen golden 
birkaç vücut vücuda olan dövüş te hiç Sazi TEZCAN Spartak: .ı - Türk: O. 
sarih değildi. Yorgos ·hakemden bir --================- sarsılır gibi oldular. Sovyetler u-
ihtar daha alıyor. sabet eden ~mruklar birkaç taııe zun sürmiyen bu şaşkınlık devresin-
Son d evre daha isabet ediyor, hakem Romanya- den istifade etmek için kalemizi a ~ 

Çok kesilmiş olarak devreye kal
kan Yorgos hasmının bir yakın dö
vüşte, karnından aşağıya vuruyor. 
hakem ihtar ediyor. Aynı darbeler 
birbiri üstüne devam ettiği için Ro
manyalı fena halde sinirlenmiş ola
rak süratini ve yumruklarını daha 
artırıyor. 

DevrP,nin sonlarına yakın aşağı i-

lıyı ayırıyor. Tam Yorgosu ihraç e- damakı11ı tehdide başladılar. Sağlı 
deceği vakit Romanyalı köşesinden sollu hücumlar yapıyorlar .• 
kopup geliyor. Hiddetini alamamış Dakika 12 - Seri bir oyuncu o -
bir halde Yorgosa iki yumruk vuru- lan sol açık ortadan kaptığı topla 
yor. 

Garibi şu ki, Romanyalının vurdu
ğu bu iki yumruk da nizamname iti
bariyle yasak olan darbelerdendi. 

Eşref Şefik 

önüne gelenleri atlatarak kalemize 
doğru akıyor. Son olarak Ustüne ge
çen Fazılı da hafif bir çalım.la geç -
tikten sonra 20 metreden kalemize 
şilt çekti. Şimdiye kadar bundan çok 

kanı olamadı.. Sovyetler oyunu tek· 
rar açmağa muvaffak oldular. Ve 
ilk devre bu vaziyette 2 - 1 mağlu
biyetimizle nihayetlendi. 

!kinci devre - Takımda ufak bir 
tadilat yaparak çıkıldı. Danyal çık
mış Fikret sol açığa, lbrahim sol 

1 
hafa alınmış. 

Saat 5,30 da oyuna. Sovyetlerin 
1 akmile başlandı. 
1 

Ilk dakntada büyük bir tehlikeyi 
ataltan çocuklar Rr.ılmaıfa ve T~nA,.. 
tak ltalesine üstüste hlicilirilara 

Moskovadaki eskrim ba.şında Enı;er 

tehlikeli şiltleri kurtaran ve Mos -
kovada ilk maçın kahramanı diye 
telakki edilen Cihat maalesef bu şü
tü kurtaramadı. Topu bloke edemi
yerek göğsüne çarptırdı ve top bu
radan kavis çizerek içeri girdi. 

Spartak: 2 - Türk: O. 
Dakika 25 - Hüsnü yine günün 

kahramanı.. Oyle kurtarışlar yaptı 
ki, stadı kaplıyan 100 bin kişi yal
nız onu teşci ediyor, onu alkışlıyor. 

Bizim golümüz 
Dakika 35 - Sol açık oynayan 

Danyalin bütün oyun imtidadınca 

bir tek pas olmadığını gören Fikret 
geriden kaptığı topla hasım müda
faasını birbirine katarak avut çiz -
gisine kadar sürdü ve oradan kale
ye nefis bir orta yaptı. Geriden ko
şarak gelen Sait temiz bir kafa vu
ruşile topu ağlara taktı. 

Çok nefis bir pozisyonda olan bu 
gol dakikalarca alkışlandı. 

Dakika 42 - Golün hızile 35 inci 
dakikadan 42 nci dakikaya kadar 
üstüste yaptığımız tehlikeli akınlar
la hasım kalesinin önünden ayrıl -
mamamıza rağmen gol yapmak im-

b~ladılar. 
r.. 

Dakika 7 - Arkadan aldığı . çok 
ani bir pas müdafaamızın ilerde ol· 
masından istifade eden sağ iç kale
ye kadar götürerek sıkı bir şütle ta.-ıı 
kımmın üçüncü golünü kaydetmek
te gecikmedi. 

Ispartak: 3 - Ti.irk: 1. 
Dakika 44 - Merkezden seri bir 

iniş yapan sol için sıkı şütünü Nec• 
det yerinde bir blonjonla kurtara .. 
rak dakikalarca alkışlandı. Ve bu 
oyun da vaziyet değişmeden 3 - l 
mağlubiyetimizle neticelendi. 

Moskovadaki ilk maçımızı yaptı .. 
ğımız Dinamo takımile ikinci maçı • 
mızı yaptığımız lspartak takımı ara
sında bir mukayese yapmak 18.znn 
gelirse tereddütsüz söyliyebilirim ki 
Dinamo bizden çok yüksek. Fakat 
bugünkü Ispartak takımını her za
man için yenebileceğiz kanaatinde-
yim. Şazi TEZCAN 

Tenis maçlarına 
devam edildi 

Güneş klübü tarafından tertip 
edilen tenis maçlannm yarım ve son 
müsabakaları dün Güneş kortların
da yapılmış, tek erkeklerin yarım 

sonunda Baldini Sedadı, Jafe Veda~ 
dı yenmiş ve Baldini ile Jafe finale 
kalmıştır. 

llu memleket dostluğunu tebarüz ettiren Mosko • 
vadaki Dinamo Stadından bir köşe 
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Memleket RöpoırtaJDaıro : 

iki sahsiyetli 
bir sehir 

Kayseri 12 Eylul -B ilmem Kayıseriyi tanır mısı -
nız? Tanımasanız bile mu

hakkak pastırmasını yemiş veya
hut boyacılarının, badanacılarmın 
'öhretini duymuş, eşeğini boyayıp 
babasına satan Kayserili tipinin 
hikayesini dinlemişsinizdir. 

Fakat Kayseri bu değildir. Kay
eeriyi iyi görmek için, şehrin içine 
şehirlinin içine ve evine girmek, 
Kayserinin bulvarını, parkını değil, 
K e ç i k p ı s ı n ı, örtülü sokağını, 
biribirine payandalanmış, ke • 
netlenmiş evlerinin arasında so
kak ismindeki dehlizlerini dolaş • 
mak lazımdır. 

Kayseri kanş karış gezildikten 
sonradır ki, anlaşılır, tadılır. Sizi 
bu ilk mektubumda Kayseri ista
siyonuna indirmeden evvel şehrin 
bir ufak tahlilini yapmıya çalışa
cağım. Bu, belki sinemalarda ol
duğu gibi geleceK: programda gös
terilecek filmden bazı parçalar o
lacak. Fakat yazıma müşteri cel
betmek için değil de, Kayserinin 
bir peyizajmı çizme)t için bana, bu
na ltizum var gibi geliyor. 

S inema dedim de aklrma gel
di. uMütideiumumi Hallers., 

Cli_xe bir film vardı. Bu filmi. bil
mem gördünüz mü? Bunda bır a-
damın iki şahsiyeti vardır. Gün
düz başka tabiatli, gece başka ah
laklı bir adamdı bu ... 

Işte kayserinin de böyle i k i 
,ahsiyeti vardır. Şehrin muhtelif 
parçalarını biribirine ekleyip şehri 
şehir payan paf talarm renkleri, 
şekilleri, kokuları ve hendeseleri 
biribirine hiç uymaz. Bu ayrılık o 
kadar barizdir ki tabiatinde ve ik
liminde bile derhal göze çarpar: 

Işte bir tarafta Erciyaşın kızıla 
çalan, mor gölgesi, ufka sırtını da
yıyarak ve omuzlarını kaldırarak, 
yükseliyor... Erciyaşta kar var ... 
Koca dağın, köller üstünde yükse
len kafası bembeyaz duruyor. 

Erciyaş ihtiyar bir pehlivan ba
şı gibi... E n s e s i n d e n itiba
ren bütün başı kazınmış. Yalnız 
tepesinde beyaz, bembeyaz birkaç 
tutam saç bulunuyor ... 

Ve ne gariptir ki, Erciyaşm bu 
beyaz saçlarını kmalıyan güneşin 
altın sarısı rengi, bu dağdaki kar
larda perdahlanıp bilendikçe kızı
şıyor ve şehrin düz damlarını, bir 
fırın kapağına çeviriyor. 

K
arlı manzara altında şehir, 

soluk almadan buram hur
ram terliyor. !şte Kayserideki ta
bia tin ve iklimin iki şahsiyeti. 

Caddelere bakıyorsunuz: Bir e
l}ek kalabalığı var. Eşekler ve 
eşeğe binen insanlar tozu duma
na katryorlar. Bunların arasında 
bir ytğm da bisiklet kalabalığına 
tesadüf ediyorsunuz. Makine ile 
hayvan adeta izdivaç etmiş gibi. 

Istasiyondan şehre geniş ve gü
,;el bir cadde var ... Fakat caddenin 
bir kısmı ayakkabıyı içine göme

cek derecede tozlu. Bir kısmı her 
akşam muntazam sulandığı ve te

mizlendiği için düz ve rahat ... 

Şehrin dışında Stimer Bankın 

bez ve dokuma fabrikası. Bütün 
dairelerile, apartmanlarile, binala -
rile insana endüstriyel bir şehre 
girdiği hissini veriyor. Fakat şeh
rin içindeki taştan yapılmış, pen
eereleri tavana. yakın, dört köşe 
dört köşe binalar bir yığın harabe 
manzarasında. 

KAYSERi 
''TANn Tahrir heyetinden Mümtaz Faiki cenup 
vilayetlerine gönderdi. Şimdi Antakya ve isken
d~runda bulunuyor. Yoldan gönderdiği röpor· 
tajlanm bugünden itibaren neşre başhyoruz. 

Yazan : MÜMTAZ FAİK 
Bir tarafta belediye parkı var. 

Akşamları işlerini bitiren yorgun 
Kayserililer bu parktaki yeşil a
ğaçların altında, çiçeklerin arasın
da temiz bir havuzdan püsküren 
fıskiyeye bakarak gözlerini, gö
nüllerini dinlendiriyorlar. Serin ve 
temiz bir hava almak imkanını 
buluyorlar... Bu parkın hemen 
karşısında bir başka kahvede ise 
nargileler, mütemadi gökgürilltüsü 
gibi inliyor, pis tavlaların üzerin
de silik zarlar muttasıl birer şim
şek gibi çakıyor ... 

Sokaklarda eşek yUklerile kar ve 
buz satıyorlar ... Ve ağzı köpÜren 
çocuklar, Erciyaştan hicret eden 
bu karlardan onar paralık, yirmi
şer paralık alarak kemiriyorlar. 

Obür tarafta mükemmel buz 
dolaplarında soğutulmuş bardak
ları cilfilıyan ve buğulandıran su
lar var ... 

Y eni bir park yapılmış. Bu 
parkta Atatürkün bir hey

keli yükseliyor. Ben kendi hesabı
ma bu kadar zevksiz yapılan bir 

tık bu caddenin göbeğini "Filka
pı" diye keserdim. 

K ayseride bir sokağa girdiniz 
mi, eğer geçtiğiniz yerlere 

dikkat etmezseniz geri dönemez
sınız. Yollar, biribirine geçmiş, 

biribiri üzerine kıvranmış barsak
lar gibidir. Kimi yerde boğumu . 
fazladır, sıkışırsınız, kimi yerde 
geniştir, ferahlarsınız. Fakat bu 
yollar öyle barsaklara benzer ki, 
kör barsakları çoktur. Belki onun 
için şehrin imar planı yer yer a
pandisit olmuş, kangren olmuştur. 
Bu caddelerdeki dört köşe evler, 
tavanlarına çok yakın pcncereleri-
le, hava teneffüs etmiye uğraşır· 
lar, duva.rlaırında biten küherçile 
ve sazlar, oksijen masseden birer 
"zükabe" vazifesini görürler . 

Kayseri sokaklarının niçin böy
le biribirine geçmiş barsak manza
rasında olduğunu çok düşündüm. 
Ve sonra şuna hükmettim: Dıti. 

mal, pastırma yapmak için kesilen 
ineklerin sıktatmdan ilham alın • 
mış olacak. 

l:i..uy~etid<:; Ulıt 7. ı§ltl ı:acld~si 

abideyi Istanbulda bile görmedim. 
Halbuki bu heykelin yanıbaşında 

koca Mimar Sinanın bir eseri, bir 
mehabet nümunesi halinde gözleri 
okşuyor. 

Uzaktan benim bulunduğum ta
rafa doğru bir kalabalık geliyor .. 

Dikkat ediyorum: Cenaze götü
rüyorlar. Cenaze açıkta nakledili
yor. Bir merdiven, merdivenin üs
tünde 'kefene sarılmış bir cenazr. 
üstünde bir palto örtülü ... Başının 
altına da tenteneli bir yastık koy
muşlar. Kefen bembeyaz görünü
yor ve cenazeyi takip eden insan 
cemaatine bir sinek cemaati de re
fakat ediyor. Halbuki öbür taraf
ta eski bir kiliseyi ne güzel bir 
Halkevi binası haline kalbetmiş -
ler ... 

B en vaktile Silivriye gitmiş, o
rada yoğurt aramış, fakat 

bulamamıştım. Kaysl'ride de hiç 
pastırma aramayın. lmkanı yok 
bulamazsınız. Fakat Kayseride 
bliytik pastırmahanelcr vardır. 
Buralarda hcrgün 35 - 40 inek ke
silir. Onun için Kayseride pastır
madan daha ziyade pastırmacı ve 
pastırmahane bulursunuz. 

Kayserinin ıçı, sokaklardan, 
caddelerden ve hatta keçi yolla .. 

rmdan bile tasarruf edilecek şe· 
kilde tanzim edilmiştir. Burada bir 

yer var ki ism1 Keçikapıdır. Ve 
buradan vaktile bir keçi bile geçe
medi~i için ismini böyle koymuş
lar. Halbuki şinuli bu cadde çok 
açılmış. Kayserililer buraya gene 
Keçikapı demekte ısrar ediyorlar. 
Fakat ben belediye reisi olsam ar-

Fakat bereket versin aşağıda a
çılan yeni bir bulvar hicabı haciz 
vazifesini görür. Bu hicabı haciz 
kuvvetlidir. Sağlamdır. Peritonitin 
şehrin diğer kısımlarına geçmesine 
mani olmuştur. 

Bilakis bu bulvarlar ve yeni cad
deler genişliyerek, ilerliyerek, kol 
ve budak salarak şehre yeni bir 
manzara, yeni bir çeşni vermek is
tidadındadır. 

B u gündüzün bir kahve değir
meni gibi kızan evl'!rde 

bunalan Kayserili, on un için ya
zın bağlara gider ... 

Bağlar serindir, ferahtır. Ağaç
lıktır. Geniştir ve ' havadardır. 
Erciyaşın bütün etekleri, baştan 
aşağı, bu bağlal'la bir halı gibi be
zenmiştir. Halk akşamları serin 
serin esen rüzgarla, Kayserinin 
içindeki sokaklardan bütün toola.rt 

emen bir hortumun içine katıla

rak dışan uğrar ve bağlara doğru 
akın eder. 

Ancak bu bağlarda biraz nefes 

almak, ciğerleri temizlemek, yı
kamak imkanı vardır. 

•• şte size iki şahsiyeti olan 
Kayseriden birkaç çizgi, bir 

kaç peyizaj göstermiye çalıştım. 
Bu satırlarım, yukarıda söyle

diğim gibi, gelecek programda 
gösterilecek filmden bazı sahneleri 
gözönUnde canlandırdıysa, ve size 
Kayseriye dair yazacaklarım hak
kında bir fikir verdiyse ne mutlu 
bana ... 

But1dan sonraki mektuplanmda 

____________ ,,,_, ____________ , ........._. 
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L ô.civert mantolu, siyah baş
örtülü, orta yaşlı bir kadın 

kocaman bir çıkını sürükliye, sü
rükliye içeriye girdi. 

Ben ömrümde bu kadar dar ve 
bu kadar bir tramvay arabası içine 
benziyen vagon görmemiştim .. Ko
caman çıkın sağa sola çarpa çarpa 
geldi. Onu vagonun nihayetindeki 
filenin üstüne koymak için kadın 

ne de zahmet çekiyor. Çıkın yere 
düştü. Sağda oturan ak bıyıklı bir 
zatın şapkasına çarptı. Şapka ye
re devrildi. 

- Biraz insaf be hatun! ... 
- Affedersiniz birader ... 

"'" - . 

• 

Genç bir subay yerinden kalkı- Nazilliden iki görfüıü.ş: Ustte Nazilli 
yor: binicileri, altta Nazillinin Hacibeyli 

- Müsaade ediniz bayan, diyor. köyü 
Ve kocaman bohçayı fileye koy-

maya uğraşıyor. 
Eşyalarını ilk defa bohçalıyan 

insan hiç şüphesiz ki günün bırin
de buhar keşfedileceğini, tremer 
yapılacağını ve trenlere eşya koy
mak üzere fileler takılacağını hiç 
düşünmemiş, çünkü onu düşünmüş 
olsaydı, muhakkak ince ve uzun 
bir şekilde eşyalarını bohçalardı. 

Ve örnek olarak insanlara bımu 

verirdi. Halbuki bu yuvarlak ve 
muntazam çıkının fileye konması
na imkan yok ... 

- Bari oğlum, zahmet ettin, gel, 
de şunu oturacağım yerin altt'la 
koy. 

Arkaları, belkemiklerimizin or
tasına kadar gelen sıraların altı da 
pek alçak olacak ki koca çıkın ora
ya. da sığmıyor. 

- Koy çocuğum şunu şuraya. 
Çıkın, karşılıklı oturmak üzere 

yapılmış üç kişilik kanapelerin a
rasındaki yalnız ayak koymağa ya
nyan incecik yolun üstüne bıra

kıldı. 

- Oh, pek iyi oldu. 
urnsan hayatta işte böyle nikbin 

olmalı,, diye düşünüyorum. 

Ver sepeti 

Orta yaşlı kadıncağız çıkını 

orada bıraktıktan sonra ge
ne vagonun kapısına kadar gitti: 

- Ver bakalım oğlum, o sepeti.. 
Kocaman bir sepet... Aman ya-

gülen, ağlıyan Kayseriyi, bütün 
içi ve dışı ile anlatmıya çalışaca
cağmı ... 

Bir tercüman gibi okuyucuları
mın kollarından tutacağım, onla
ra, Kayseri kombinasını gezdire
ceğim, müzeyi gezdireceğim. Be
raberce pastırmahanelere gidece
ğiz. İneklerin nasıl kesildiklerini, 
canlı bir hayvanın nasıl kuş gü
mü haline geldiğini görecegız. 

Gözlerinin önünde hemcinsleri ke
silir, yUzülürken bağıran, kudu -
ran, kendi kendisinin nasıl pastır
ma haline geldiğini gören ve inli-
yen ineğin ıstırabını dinliyeceğiz. 

Kayserililerin düğünlerinde be
raberce zerde pilav yiyeceğiz. Ge
lin gezmesine çıkacağız. Tandır 

sefası yapacağız ... Zinde Kayserili
yi' göreceğiz. Ve sıtmadan insan 
kurusu haline gelen benzi soluk 
vatandaşa hep beraber acıyaca
ğız. 

Çarşıyı dolaşacağız. Pazarı do
laşacağız. Pazarlıklarını görece
ğiz. Evlerinin içine gireceğiz. A
detlerini, an'anelerini, hikayeleri
ni dinliyeceğiz. Halı tezg8.hlarmda 
çalışan kızları göreceğiz. Ve niha
yet biz de bir Kayserili gibi bir 
merkebe binip, iki tarafımıza hey
bemizi vurup bir hamur tahtası, 
bir kapı ve bir testi su ile bağa gi
deceğiz. 

Hatta isterseniz şehrin dışında. 

etrafı duvarla çevrili olan bir sefa
het yerini, erkeklere zevk vererek 
para mübadele eden hovarda kız
larını bile göreceğiz. 

Fakat şimdilik otelimize dönelim 
de biraz dinlenelim. 

rabbi, bunu da nereye koyacai-:? 
Gene fileye gitti. Kulpundan tutu
lan bu sarı sepet aşağı yukarı ufak 
bir küfeyi hatırlatıyor. Filede du
rur mu hiç ... 

üveyanadan da~ak yiye, yiye 
büyük bir çocuk nasıl yanında biri 
elile hızlı bir hareket yaptığı za
man tokat veya yumruk yiyecaği 

vehmile, iki elini kendini müda~:ıa 
etmek için başının üstüne siper e
derse, sağda oturan beyaz bıyıklı 
bay da kadıncağız sepeti fileye yer
leştirmek istediği andanberi, iki ko 
lunu başının üstüne kaldırmış .. 

Genç subayın içi pek merhanıet
li: 

- Veriniz onu da .. 
- Amma n~rcye koyalım? ... 

~ğ almıyor onu ... 
Genç subay etrafına bakmıyor: 
- Şöminenin altına koysak? .. 
- Sığar mı hiç? ... 
- Sığmaz ya!... 
Bayanın oturmak ıçın intihap 

ettiği sıradakilerden şişman bir 
adam: 

- Aman hemşire, getirme o se
peti de bura ya. ayağımızı kC1yacak 
yer kalmadı, diyor. 

Genç subay sanki bu sepet ken
di sepeti ve elalemi de kendi sepe
ti yüzünden bizar ediyormuş gibi 
mahçup oluyor: 

- Hakkınız var efendim ... 
Lacivert mantolu bayan mukık

kak surette eşyasını götürmeğe az
metmiş: 

- Hay eksik olmıyasm çocu
ğum. Getir şu sepetçeğizi de koyu. 
ver şu benim yancağazıma, diyor. 

Sepet şimdi, vagonun ortasmua.· 
ki yolun üstüne terkediliyor. 

Lacivert yeldirmeli bayan geııc 
gidiyor. Bu defa gene kim olduğu
nu görmediğimiz o cömert elden, 
büyük bir testi alıyor ve şişman 

yolcunun itirazına mahal v~rme
mek için sert, sert söylenerek: 

- Doğrusu, testimi dizimin di
binden ayıramam, diyor, şimdi y.11-
larda sıcak başladı mı kalkıp, kal
kıp testiyi alamam ya! ... 

Testi de bohçanın yanma gidi -
yor. 

Miithi~ kalabalık 

Vagona ~rken Ş"irip şöyle kö
şed~ bır yer almakla ne iyi 

etmişim ... Çünkü vagonun müthiş 
surette kalabalıklaşmakta olduğu
nu gördüm. Karşımızdaki sıraya 
çarşaflı genç bir kadınla orta yaş
lı bir erkek geliyorlar. Karı koca 
galiba... Yanyana oturuyorlar am
ma, kadın arkasını yanındaki erke
ğe çeviriyor. Çarşafının bir ucuyla 
ağzını ve burnunu ve yüzünü sım
sıkı kapıyor, hatta gözünün birini 
de ... İstasyonu tek göziyle seyredi
yor. 

Erkek te sıranın ucuna ilişerek. 
arkasını karısına dönüyor. Bir tek 
kelime konuşmuyorlar. Onun ya
nında fevkalade şişman ve köy el
biseli bir kadın var. Ayaklarının al 
tına doğru pöstekilere sarılı bir de 
şilte koymuş. 

Benim yanımda genç bir bay 
var. Gazete okuyor. Onun yanın-

Yazan: SUAT DERVIS 
da kibrit başı renginde Bursa krep
döşininden bir elbise giyen küçük 
bir kız ve onun tam karşısında 

annesi.. 
Annesi siyah bir yeldirme giyi .. 

yor, başında siyah bir örtü var. 
Ve ellerinde siyah tire eldivenler. 
Eldivenlerin üstünden parmakla .. 
nna yüzükler gelirmiş. Çok taş• 
lı bu yüzükler hakikiye pek ben· 
ziyorlar. Çocuğuna güldüğü va· 
kit ön dişlerinin hep altın olduğu .. 
nu görüyorum. 

Dişlerinin üstünü altın kaplat .; 
mış zengin bir kadın: ... 

Kadının yanında hazır elbiseli 
bir erkek çocuğu. Kısa olarak a
lınmış pantalonu kendinden dört 
yaş büyUk bir çocuğa mahsus oı .. 
duğu için bağlı siyah botlarının 

hemen, hemen tam üstünde. O
nun yanında kocam var. 

Pardesüstinü devşirmiş pence • 
renin kenarma bir yastık gibi koy
muş ve başını dayamış, uyuklu .. 
yor. 

- Biraz öteye gider misiniz! ~ 
Bir de talihime şükrediyorum. 

Ç~uk iken masallarda işittiğim 

devanalarma benziyen siyah çar
şaflı bir kadın. Hakikaten bir u
macı gibi çarşafının pelerinile bü
tün yüzünü sarmış, Kağıt bir ba .. 
vulu ve bir sepeti sürükliye, sü • 
rükliye yanımıza kadar geliyor. 

Solumdaki yolcu ona: 
- Burası üç kişiliktir, diyor. 

Karmakarı,ık 

Vagonun hiçbir yerinde boş . 
bir sıra kalmamış. Orta .. 

diki yolun üstUn<ie heybeler, dö
şekler, oavullar. Sıralarda döraer 
beşer oturan insanJar var. Ve bu 
manzara normal bir zamanda kal
kan bir tenezzüh treninin değil 

de, bir yangın, af et. veya bir isti
la önünden kaçan bir halkı kar
makarışık taşıyan trenlerin fur • 
gonlarının içine benziyor. Kırk ki
şiliklere ... 
Karşımda sanki kendi evinde 

imiş kadar rahat uyuyan kocama 
pek sinirleniyorum. Ve iskarpini
min ucile dizine vurarak onu u • 
yandırmak istiyorum. 

Huvardalık 

B urada görüyorum ki mah
sulünü satıp köyüne dö • 

nen köylü müstahsil paralarını a· 
lmca sarfetmesini pek seviyor, Ü· 

çüncü yerine ikinci mevkie bini -
~·or. Avrupa köylüsünün tasarru
fa verdiği ehemmiyet ile bizim 
köylümüzün bu hovardalığı ara. -
smda·ne büyük bir fark var. 

Gözlerimin gördüğü bu manza
ranın doğru olduğuna aklım man
tığım inımmak istemiyor; onun i
çin hal:ı uyuyan kocamın bu defa 
kolu:rn sallıyarak ona soruyorum: 

- .Du kompartimin üçüncü 

mevki bir kompartiman olmaSi'fi"!: 

Allahım ne de derin uyumağa 

başlamış... Kocamı uyandıramrya

cağımı anlıyan yanımdaki bay: 
- Hayır efendim diyor. Bu i· 

kinci mevki bir kompartimandır 

- Çok kalabalık ta. 
- Köylerine dönen birçok in -

sanlar üçüncü kalabahk olur diye 
bu mevsimde daima buna biner
ler, bunun için de galiba üçüncü 
mevki biraz daha tenha ... 

- Demek bu civarda köylüler 
pek zengin maşallah!.. 

- Köylü bütün karısını tarla • 
sında, bağında çalıştırır, kendisi 
kahvede iskambil oynar. Mahaul 
olunca gelir lzmire satar. Ve iz -
mirde aldığı parayı yine Izmirde 
bir iki gecede sarfeder. 

- Sonra? 
- Sonra, son parasile de ikinci 

mevki bir bilet alır döner evine 
gider ... 

Ve tren Punta istasyonundan 
kalkıyor. " 

Suat DER'1ş 
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Mütehassıslar lstanbul 
• • 
ıçın ne diy~rlar? 

Egli ile konuştuk : 

Edebiyatla şehir yapılmaz ve İstan
bul yapılarının çoğunun miınari ile 

hiç alakaları yoktur, diyor 

Prof. Bay Egli 

lstanbıtl hakktnda dü.şiincc1criııi, 
§ehrin imarı hakkında götiişlfıritıi 

öğrenmek üzere müracaat etrnefji. ta
sarladığım şahsiyetler arasında bir 
zamanlar giizel san'atler akademisin
de ecnebi nwtohassıs olarak bıüım -
muş ve şi.mdi ele memleketin muhte
lif yerlcriııdc birçok bitıalrır yapmak 
ta ve bıt mcya11da Siilcymaniye camii 
önündeki üniversiteye bağlı enstitü 

Bana, aşağı yukarı, Istanbula na
sıl bir karakter verilmesi hakkın -
daki, düşüncemi soruyorsunuz. Bir 
ticaret şehri mi olsun , yoksa bir 
san'at yahut turizm şehri mi olsun 
suallerine karşı, insanın bu şehir 

bir tüccar kadın elbisesi mi giyinsin, 
san'atkar kadın yahut bir seyyah 
bayan kılığına mı girsin? diyeceği 

geliyor 

Bay Eglinin be§ se»edir oturduğu evin etrafındaki sokaklar gittikçe ha rap olmaktadır ve bu manzaraya 
arzetmektedir. 

'\'eni 
nerede 

-ı ırinasını yapnı(Ş olan 11.fima.r Rg1i de 

I• f b J ııulwıuyordıt. Kendisini ziyaret ettim. 
S an U ll Bana, kendi.siııdeıı neler öğrenmek is 

kurmalı 
tcdiğimi sordıı. Sıwllerinıi istedi. Mil 
raeaatımın muayyen ve mahdut suul
ler çerçevesine gitemiycccğiııi, <laha 

"Cumhuriyet" refikimizin 13 Ey-
doğnam bir gi>riişmc tarzında olaea

liıl sayısında Muharrir Peyami Safa 
ğını söyledim. Fakat Egli, şimdi 

"Yeni İstanbul" başlrklı bir yazı neş ya kadar bu şekilde vermiş oldıı,1ıt 
retti. A vrupada kısa bir seyahatten 

mii.ldkaflarm gazetelere yaırlış, ek.sik 
dönen muharrir, yazısında tstanbu-

vcya fazla olarak aksettiğ~ııi söyliye
lun hiçbir vakit 'bir Avrupa şehri o-

rek br.ni alakadar c<lcrı mr:v,;u etra, -
lamıyac;ağr kanaatini izhardan sonra frnda muayyen birkaç 'ikir &öyleme
bugünkli istanbulu olduğu gibi bıra-
k k M 

·cı· -ı. . .. ., • . ._.•• t mi istedi, ecva.bını tahriren-tıeerrcği-ara • ecı ıye KOyunoe, yenı uır S . . 
tanbul ınşasını teklif eöıy& ve diyor rı.i. bı«tırdi. ..E9~~ bi.r. . ncktup ha-
ktı , lınde cernblllı OQIJ({C~.mı~ .b~lımu~aı:. 
"Şehrin tabiata bu en h<'ikiuı ve gil Mektubun ayııcıı tercumesını aşayıya 

zel noktasında ( Mccidiyeköyihıde ) koyuyorum. 
hiç bir yıkma zarureHne dü1meılen, 
herhangi bir pl<inı yüzde yiız tatbik • Bay Fikret Adil: 

Fikret Adil Yeni bir lstanlmlun yapılması için Peyami Sa/anın teklif ettiği Mecidiye 
köyü. ve civarı 

serbestliği içinde, sık ve mımta:::am 
otobi(s servislcrilc §ehriıı merkezine, 
ayrıca Yıl<fıza ve BoğaziçiM bağlı 
Bcyyahların rahatça oturabileceği ve 
eğlenebileceği modern birkaç otelile) 
tiyatrosile, konser salonilc, lokanta, 
bar ııe kabaresile, parkile, bahçe!iiyle 
tncydanilc, heykelile, tibidesila, geıLiş 
t'6 a.sfalt birkaç caddcsile ycpyeııi ve 
tr.iıkemmel bir Avrupa şchriııin bü -
tün telmiğiııi ve cazibesini küçiik, ::a 
rif bir belde örneğinin içine topla -
mak" 

Bir f,!ehrin ne gibi ihtiyaçlardan 
doğduğunu tetkik etmemiş olan mu
harririn bu fikri rasyonel olmakla 
beraber bir hayalihamdan başka bir 
eey değildir. 
. Evvela, nakil vasıtalarının azlığı 

,ve pahalılığı yUzünden İstanbullular 
pehir içinde bile güçlük çekiyorlar. 
,Ve esasen nüfusuna nazaran çok ge
niş ve yayılmış olan şehre bir yeni 
"faubourg" daha ilaveye ne lüzum 
,var? 
, Sonra seyyahlar tstanbula gelecek 
Ier ise, bir Avrupa şehri görmeye ve 
bar, kabarede eğlenmek, konser din
lemek için gelecek değillerdir. 
, Bütün bunlar bertaraf, yaprlsa bi
le, bu sun'i şehrin nihayet bir şehir
cilik sergisinde yeri olabilecektir. 
~u. pek büyük masraflara mal ola
cağına göre. Pcyamı Safanın Meci
diye - Yeni lstanbulunu, bir,r.ıaket o
larak yapmak, ve bir camekan k;inde 
teşhir etmek muhakkak ki çok fai -
deli olacaktır. 

Peyami Safanın teklifine (Akşam) 
. refikimizde (Ak§amcı) hemen hemen 
ayni şekilde itiraz etmekte ve Ku -
run refikimizde de Konya Saylavı 
Doktor Osman Şevki Uludağ iki bü
yük makale ile cevap vermiştir. 

Doktor Osman Şevki l:Jludağ, her 
şeyden evvel, şehir mütehassıın 
Prostun planını öğrenmek istiyor ki, 
bilhassa bunda hakkı var. Her §ey 
den evvel, Prost'un planını görmek 
l)ğrenmek gerek. ve Istanbul hakkın
da fikir yürütürken, esasın "Yeni şeh 
rı:l yapmak, A.bidelert korumak oldu
funu gözden kaçırmamalıdır. 

Beni ziyaretinizden doğan bir ala
kayla, senelerdenberi toplamakta 
olduğum gazete maktualarını göz -
den geçirdim. 

"Istanbul nedir? Istanbul nasıl 

imar edilmelidir?,, mevzuu, tüken -
mek bilmez ve her gazete için müb
rem bir mevzu olacak ki, bu yolda
ki yazıların bir türlü ardıarası kesil
miyor. Yahut, bu yazı bolluğu, halk 
şuurunun derinliklerinde, bugüne 
kadar cevapsız kalmış bir sualin, gi
derilememiş bir ihtiyacın, sonsuz 
bir hasretin mevcudiyetinden ileri 
geliyor. Ve yahut: Sağlam bir kritik 
yaratılamıyor? 

HasılI, ister şu veya bu olsun, 
mesele orada değil, gerek ima yolile, 
gerekse uluorta söylenmiş, fakat bir 
fayda temin edememiş o kadar ha
kikatlar, neticesiz kalmış bir o ka
dar da budalalıklar okudum ki, bu 
bahse, tarafımdan da faydasız bir 
hakikat veya sonu çıkmaz bir bu • 
dalalık ilavesine lüzum görmüyo • 
rum artık! 

Matbuat efkarından fışkıran bu 
anketlerin layık oldukları ehemmi -
yetle karşılandıklarını kabul ediyo
rum; fakat ortadaki ağız kalabalığı 
yerine "iş!., gÇrmek beni daha ziya
de sevindirirdi. 

Ben, işin böyle olmasını isterken, 
penceremden baktığım zaman, },?u • 
rada geçirdiğim altr sene içinde bu 
evin etrafındaki sokak ve yolların 
daha fena, daha geçilmez bir hale 
geldiklerini görüyorum. 

Anketlerden nefret edişimin baş
ka sebepleri de vardır: 

Edebiyatla şehir yapılmaz! •• 
Gerçek olarak başarılacak bir iş, 

resim masası üstünde, mütehassıs • 
tarla yapılacak istişareler neticesin
de, faydalı bir manzara arzeder; yok
sa, edebiyatla şehir yapılmaz! 

Yahut hiç olmazsa, şekillemni9 

hakikatlar karşısında hayran kala -
rak biz, fen adamları, iş başına de
ğil de, çene yarıştırmağa çağrıldı -
ğımız zaman, mütereddit ve itimat -
sız dururuz. 

Fakat edebiyat yapılabilir, mi
sal: Tecahülü arifane! 

Böyle bir sorgu ile ne kastedildi
ğini hakikaten bilmediğim için, bu
nu, halka oyuncak mahiyetinde arz
cdilen bir mevzu diye kabul ediyo -
rum. Bu şehir yaşamak istiyorsa, her 
şey, iş şehri, sana't şehri, ticaret, 
alışveriş ve turizm şehri ve bunların 
da, mümkün olabildiği kadar ,en iyi
si olmalıdır. 

fazlalaştırmak ve nihayet iyi bir ba
kıma mazhar kılmak az para ile ola
cak iş değildir • 

Bir şehir, san'atkar toplamak 
mecburiyetinde olduğundan, iyi bir 
liman haline girmekten sarfınazar 

edemez. Kendisine bir 11ticaret şeh · 
ri,,, titri vurmak istediğinden, az da 
olsa aıı,veriştcn vazgeçemez. 

Şehrin, her şeyden önce emek har
caması Jlzımgelen bir nokta, her 
türlü ahvalde ve her türlü çare
lere başvurarak, çıkarttığı miktardan 
fazla para çekmek, hiç olmazsa gü
zel bir şehir olmağa yetecek kadar 
olsun para kazanmaktır. 

Ankara ve Yeni Türkiye 
Intizam, temizlik, sıhhat ve gü

zellik bakımından TUrkUn istek ve 
kuvvetlerini, Ankarada bütün dün -
yanın gözü önüne sermiş olan yeni 
Ttirkiye, uyuşuk bir nesilden miras 
kalan bu vaziyete tahammill edemi
yeceğini isbat etmiştir! Memlek'etin 
her tarafında imar, intizam yola gir
meden, hususi stili olan değerli es
ki eserlere yeni ve güzel bir çehre 
vermeden, Türkiye, sükfuıete ermi
yecektir. Şu halde, lstanbul da isti
f ad esi kabil olan her şeyden istifa
de etmek zorundadır. 

nkönce ele alınacak şey, dünya -
nm hiç bir tarafında benzerleri bu
lunamıyan nesnelerdir. Camiler, sa
raylar, yeni yeni çıkartılmakta olan 
mozayıklar, harabeler ve molozlar 
arasından kurtarılamamış bir çok 
hazineler, işlenmemiş kütüphaneler, 
halkın hususi hizmetine açılJnası 

icap eden, hususiyetlerini halkın em
rine amade tutan ilmi enstitüler, 
memleket manzarasının cazibesi, bu 
ele alınacak nesnelerin bazılarıdır. 
Bu hazineleri aydınlığa çıkartmak, 

tozdan ,topraktan yeryüzüne almak, 

lıtanbul için balıklaı·dan 
iatilade 

Buralara yatırılacak sermayeler 
nemasız kalmağa mahkum bir ser
mayedir. Mademki durum böyledir, 
hiç olmazsa balık zenginliğinden is
tifade edilemez mi? Bu maksatla 
konserve fabrikaları kurulamaz mı? 
Bu iş dallı budaklı beşeri bir faaliyet 
yaratır. Istanbul sadece, şu veya bu 
olmamalıdır. Istanbul cihanşümul 

ve bütün dünyada eski ehemmiyeti
ni yeniden almış, karakteristik ve 
müterakki bir Türk şehri olmalıdır. 
Coğrafi vaziyeti ve milletinin hari -
kulade kabiliyetleriyle, beşeri ihti -
yaçlar bakımından, san'at, ilim ve 
tekniği her an emre amade kılmış, 

cihanşümul bir şehir!.. 
Cihanşümul bir, iş, mübadele ve 

lstcı>ıoucun ltıç O~T\.a yerdd ~tnsali 

keşifler şehri demek istiyorum.. 

Hakikate mizah yoluyla 
varmak! 

!kinci bir bahis daha var! lstan -
bulun methali nerede olmalıdır? 

Evet, orta çağlardaki gibi, müm -
kün olduğu kadar az kapısı bulunan 
duvarlar arkasında mı oturuyoruz? 
Bu sual, cevap oyunlarına karşı, me
sela, Istanbulun methali Çanakkale
dedir, oraya bir kapı yapınız, ya -
hut Izmitte, Çatalcadadır diyebili -
rim. Bu bana, b~lıca maksadı Istan
bulu Asyanın kapısı yapmak olan bir 
::Planı hatırlattı. 

Hayır! Ş;ehir: ima x e ebiyatla ol -
maz, terane ile de ... 

Tayyare, gemi, otomobil, teren, 
araba için lstanbulun her tarafında 
her türlü vasıtalara göre methalleri 
vardır. Ve bu methaller nekadar 
çoksa o kadar iyidir. 

Şehir, bu geçitleri her zaman açık 
ve dostane bulundurmalı. imzalarla, 
pullarla, formaliteler, izahat ve araş
tırmalar, takrirler, raporlar, muh -
telif harçlarla ve bunlara benzer tUr
lü icatlarla, tıkamamalıdrr. 

Münekkit tenkitten çekinmemeli 
Hoşnutsuzluklar anketleri, an-

ketler de hoşnutsuzlukları doğurur! 
Anketlerin, tehlikeli bir tarafı da

ha vardır: Halk, bir çok sözlerden 
sonra kuvveden fiile çıkan ve bila 
kaydü şart güzel neticeler veren şey
lere de, şüpheli bakmağa, onları ten
kit etmeye mütemayil, bir haleti m
hiye taşır. Binaenaleyh bu mes ~ı ~yi 
ele alıp yola düşmek, söylenilen 
sözlerin faydasızlığından çok daha 
büyük bir mahzur olarak bir şey 
başarılamryacağmı işaret eder. 

lş, bir defa mütehassıslar eline ge-

çer de, ana caddeler temizlenir, yı. 
krk, dökük evler düzeltilir , yangın 
yerleri ağaçlanır, her tarafta bir fa· 
aliyet, bir kazma kürek işi, duvar 
çekme, sıvama ve boyama başlarsa 
bir çok sorgular da nihayete ermiş 
olur. 

Mimari likirlerimin tefsiri 
Bundan sonra bana, hangi mima

rinin kullanılması lazım olduğunu 

soruyorsun uz ? • 
Mimarinin bir kataloğa bakılarak 

seçilebilece~A- fi~R;pde olmadığınızı 
biliyorum. Hay'tr, i i biliyorum ki, 
siz de benim " gibi, · düşünüyorsunuz. 
Ve san'atin di:lı1.\'1foi- şey oldu~, 
stil kanunlarına göre inkişaf ederek 
kendilerini kuran san'atkarlarm de· 
hasını gösteren bir ayna oldukanna, 
kaİıi bulunuyorsunuz. 

Fakat ilk önce, burada yapılan 
işlerin "mimari,, denilebilecek şeyler 
olup olmadığı üstünde anlaşalım. 

Maalesef yüzde 90, menfi bir netice
ye varırız. Yoksa Cihangirdeki ev • 
lerin mimar:i ile bir alış verişleri bu
lunduğunu mu sanıyorsunuz? 

Ruhsatname yoliyle şehri elleri .. 
ne almış adamlar tarafından yapıla
gelen inşaatın, zamanımızın ruhunu 
teneffüs eden, yahut mimari san'a
tinin bugün hangi muazzam devreye 
ulaşmış bulunduğundan haberdar o
lan birer san'at eseri olduklarına, 
hakikaten inanıyor musunuz? Bun .. 
lar daha ziyade, acınacak bir liya • 
katsizliğin, anlamadan kopya ettiği 

biçimsiz karikatürler değil midir? • 
Mimarinin, istidat, hayranlık, mü· 

cadele, halka sevgi, zaman ve mem
leket, dahili temizlik bakımından biz 
den talep ettiği şeyler, bu spekülas
yon mahsulü yapılardan beklenebl • 
lir mi? Hele mimarların kendilerine 
raci haklar ve tesirler de menedilir· 
se?. 

Biz de öğrenmek isterdik 
Mimari sözünden ne anladığımı, 

mimarlardan ve belediyeden ne iste
diğimi bütün talebelerim bilir. Ye 
onlar benimle, ben de onlarla kai· 
miz. 

Hepimiz, zamanımızın mimarisi 
için, fakat ayni zamanda bu memle
ket için ve mazide hayrete değer 

örnekler yaratmış olan bu millet 
için çalşıyoruz. Fakat biz ilkönce, 
bütün halkın kendi muhitinde, ken
di evinde, kendi şehrinde ve vata • 
nmda vakifane ve san'atkarane iş 

görmesini sağlayan umumi bir mi • 
mari istiyoruz • 

Bu sebepledir ki mimari denilen 
şey de anketle, komisyonlarla yara
tılamaz, ancak geq.ç !Jir neslin ken· 
disini henilz azamet ve ihtişamı hak
kında vazlh bir fikir edinmemiş ol .. 
duğu bir vazüeye hasretmesi ile 
doğar. Halk şuurunun derinlikle • 
rinde henüz tatmin edilemeıniş ola
ral: duran hasret de işte bu nokta • 
dadır ... 

olmıyan abfdclerfndcn Alemdar camii 'Egli 
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• ihtilal ıspanyası · 

850 senelik tarihi Alkazar 
nasıl harap oldu 

Üç kere 
bugün 

yanan ve tamir edilen A lkazar 
yığını halindedir bir toprak 

unraıının. ser ocsı mankumwrı 1§ba§1 çanına ayale uyduruyorlar. 

1\11411.hkl..l.I I ılar 
ceI •• ıet:i : II I ıralı 

Röportajı yapan: 

SALAHADDiN 
GÜNGÖR 

A dliye Vekilinin hususi 
motöründeyiz. Türkiye • 

Cle ilk defa kurulan lmralı açık 
hava hapiıhaneıini görmeye gi
diyoruz. Hapishane olduğu gün 
denberi, bütün kara parçalari • 
le alakasını kesen engin Marma 1 
ranm bu mini mini adaıı. bana 
ketfedilmemiş bir iklim gibi ge. 
liyor. Kendimi Jü) Vern'in ro • 
man]arındaki hayali sergüzeşt 
kahramanlarına benzetiyorum. 

Biz de biraz sonra Robenson 
gibi boş bir adaya düşecek de • 
ğil miyiz? Bir ada ki, içinde yal
nız (80) kiti var. Ve bunların 
hepıi de itledikleri ıuçun ceza-
aını çeken insanlar... · 

ADADA İNZİBAT 

Or·ada jandarma bir arka
daş ve kelepçe, maziye 
karışmış kirli bir hatıra ispanya fayantnrn korl..""'lmÇ 

lspanyada devam eden dahili harp 
srrasmda tarihi birçok sanat eserle-
ri de tahrip olunmuştur. Toledo 
şehrinde tahrip olunan ve sonra ta
mamen berhava edilen Alkazar da hu 
tarihi binalar arasındadır. Alkazar 
kalesi şehrin en yüksek noktasında 
idi. Bina, l 035 de Altıncı Alfons ta. 
rafından kurulmuş, daha sonra Kral 
Ferdinandın devrinde saray ve ka!e 
haline getirilerek Alkazar ismini al
mıştı. Beşinci Şarl binayı adeta ye· 
niden yaptırmış, ve İspanyanın en 

1 
yüksek mimarlarını 'bu :işte kullan . 

1 mı~tx. 

1 

Bina ondan sonra bir defa 1710 da. 
bir defa 1810 da, bir defa da 1887 rle 

1 yandı. Alkazar ::.882 dcnbcri harbi· 
ı ye mektebi olarak kullanılıyordu. 

safhalarından birini canlaııdıran en yeni bir ruim 

------

A elliye Vekili Şükrü Saracoğ • · 
lunun yanına yaklaşıyorum: 

- Adada inzibat ,kolaylıkla temin 
ımralı ccnnoti11de serbest mahl."11.mlardan bfr grup 

Kalenin alt katları topçu , süvari ve 
piyade müzesiydi. Bütün buradaki 

değerli eşyanın, mimarlık ak1mın · ı 
dan 1>ir şaheser ola.n bin --.ile-birlikte 
mahvolduğu anl~ılıyor. 

7'nlrrln'da gülle ı•c lJomba yağnmrile harap olan Alkazar'tn bugün 
bir toprnk kılmesindcn ibaret hazin göriüıüşü 

lstanllul aslanlar ve 
fi ller diyarı oldu 

edil bıliyor mu? diye soruyorum. 
~dliye Vekili; ço:ıc neŞ'eli bir ses

le: 
- İnzibaü tedbir, ele avuca sığını· 

yan kimselere karşı alınır, diyor, bi
zim İmralıdaki mahkümlar, birazdan 
göreceksiniz ya, çok sakin çocuklar • 
dır .. Adanın her tarafını kendileri 
için serbest bıraktık. İstedikleri gibi 
gezer, yUrUr, eğlenirler. Ancak bütün 
bunlan, iş saatleri dışında yapmağa 
mecburdurlar. Vazife çanı çaldı mı, 

hiç kimse dışarıda kalamaz! 
Hapishaneler Umum Müdürü Mu

tahhar ilii. ve ediyor : 
- Bir gün, suçlulardan biri, yanı

ma geldi; "Bay Mutaahhar .. dedi, bu
rada mahk\lm kimdir, bize söyler mi
liiniz ?.,, 

nkin ne demek istediğini anlama -
dım. Sonra, izah etti ve karakol için
de nöbet bckliyen jandarma neferini 
göstererek: 

- Asıl mahkum olan, buradaki 
jandarma ... dedi, biz sabahtan akşa
ma kadar, dağda, bayırda dolaşıyo
ruz, jandarma ise, kulübesinden dışa
rı çıkafıyor ı Bizimki nasıl mahkum -
luk? Onunki nasıl serbesUik? ... 

BOZ RENKLİ KAYA 

M utahhar sözüne devam ediyor: 
Ben, suçlulan, biisbiltUn başka 

bir gözle görenlerdenim. Hakikatta 
cUrllm işliyen kimseler, birer hasta -
dırlar. Kabahat tamamiylc kendile -
rinde değil, biraz da onlara yolunu 
eaşırtan cemiyettedir ! 

Bu sırada, dilmen ba.şmdaki kap
tan, uzakta boz renkli bir ufuk par
çasını eliyle gösterdi: 

- İşte 1mrah adası .. 
Mutahhar, hemen yerinden fırladı. 

Sevgilisine kavuşmak üzere bulunan, 
bir fı.şık ta ancak bu kadar heyecan 
hissedebilirdi . 

Adliye Vekili gülümsiyerek: 
- Ne sabırsızlık bu Mutahhar? .. 

dedi. Hani, elinden gelse, bUtiln öm
rünü hapishane köşelerinde geçire • 
ceksin! .. 

Mutahhar gülümsedi : 
- Onu da yapmadnn mı baka

nını? Belçika ,İsviçre hapishanelerin· 
de haftalarca, mahkumlar arasında 
yaşamadrm mı? Burada da fırsat 

buldukça öyle yampıyor muyum?. 
Artık adaya yaklaşıyoruz. Sağı-

mızda :Ktzılbumun ya.lçm sırtlan ... 

Solumuzda, lmralmm küçük limanı .. da yok değildir ha! Koskoca bir san· 
BİR MÜKAYESE dal bütün gün iskelede bağlı durur. 

K afamın içinde şu dakikada bir 
takım mukayeseler yapmakla 

meşgulüm: Fransızlann elindeki o 
korkunç GUyan adası, San Fransis • 
koda, içi insan paralıyan vahşi sı

çanlarla dolu meşhur kötü adam ~
dası ve bunların yanında bizim lrnra
lı adamız! .. Manzaraya bakıyorum: 

Dünyanın hiç şüphe yok ki, en güzel 
denizlerinden biri olan Marmara pı
nl pırıl!.. Ve 'bu pırıl, pırıl yanan 
Marmaranm ortasında, unutulmuş 

olması, ona tabii güzelliğini kaybet -
tirmiyen bir ada ... 

Nerede, Güyan, nerede Kötü adam 
adası ... Ve nerede, bu güzel lmralı!.. 

Mutahharla yeniden konuşmağa 

başlıyoruz; o anlatıyor : 
- Mahkum cemiyetin dışında kal

mış adam değildir. Bilakis, hayatın, 
hem de hakiki hayatın içindedir . 

Şimdi biz, onda mes'uliyet ve va
zife duygusunu uyandırmağa çalışı -
yoruz. Buna muvaffak olacağız. Hat
ta, kısmen muvaffak olduk bile ... 
KAÇMIYORLAR 

•• mrahda, herkes işinin adamı
dır. Kapılan ardına kadar a-

çık bıraktığımız halde, buradan kaç
mağı, kimse aklına getirmez. Vasıta 

ltafıkürıılar smıdal gezintisinde 
(Eıı arkada nıahkı'i,mwrın nıalıkiı.m 

muallimi Fahri AydoğmuJJ .. ) 

Alkazar derecesinde mühim olan 
ve tahribe uğrayan bir bina da San
to Kruz ha~tahanesidir. Burası da 
Ronesanstan kalma bir şehaserdi 

Mahkümlar arasıra bu sandala biner, 
adanın etrafını dolaşır, yine döner
ler. İsteseler, kaçamailar mı? Kaç • 
mıyorlar. Çünkü buradan daha ra
hat bir yer bulamıyacaklarma emin
dirler. 
lmralıda jandarma, bir arkada§, 

kelepçe, maziye ait acıklı bir hatıra
dır! Onlara daha ilk günden !mralıyı 
benimseyin dedik. Sözümüzü dinle -
diler! Çocuklardan son derece mem
nunuz. Sanırım ki onlar da bizde;ı 
memnundurlar. 

\•e bir müze olarak kullanılmaktaydı. 
Ka.blettarihi devirlerden başlıyarak 

Romalılar, Visigot'lar, Araplar dev
rine alt birçok antikaları muhteviydi. 
BiltUn bu kıymetli eserlerin tahn"'be 
uğraması sanat bakımından eşsiz bir 
facia teşkil eder. 

Kludsky sirki dünden itibaren 
he:yecanlı niimerolarına başladı 

Mutahhar'm mahkumlardan bah -
sedcrken. hep böyle "çocuklarım .. bi
zim çocuklar .. ,, demesi, tuhafıma git· 
ti: 

- Evli misiniz? diye sordum. 
- Hayır, dedi, evli değilim, fakat 

tamam 30 bin 400 çocuk sahibi bir 
babayım! .. Hangi hapishaneye git -
sem, orada kendi çocuklarımı bulu
yorum. Bu saadet de bana yetiyor. 

Evet .. TUrkiyede tamam otuz bin 
dört yüz küsur mahkum var .. Bun • 
lann çoğu, ani bir tehevvür'ün kur • 
ban landır. 

Bir dakikalık, bir hırs, zaptedile · 
miyen bir fcveran'la uçuruma yuvar
lanmış bedbaht insanlar! .. 

İspanyada tahribe uğrayan büyük 
küçük daha pek çok değerli sanat 
yadigfu'lan vardır. Fransız güzel 
sanatlar akademisi tarihi eserlerin 
tahripten kurtarılması için İspanya 
nezdinde teşebbüsler yapmaya karar 
vermiştir. Fakat bu teeşbbüs çok 
geç kalmış demektir. Esasen böyle 
bir teşebbüsün müsbet netice verme
sine de mantıki bir imkan tasavvur 
edilemez. Çünkü İspanya ihtilali pek 
azılı dolu dizgin bir ihtira+'' fırtı
nası halinde devam etmektedir. Ve 
bu gidişle günün birinde İspanya ih
tilali durulduğ\ı zaman tarih yadi
garları memleketi olan tarihi Endü
lüste harabe yığınlarından başka bir 
şey görülmiyecek demektir. 

:Sirkin mC§hıtr a.sla m demir lro.fcsimü 

lzmir Fuarı münasebetiyle İzmire, 

~------------·- dünyanın sayılı sirklerinden birisi, 

A rtık 1mralıya iyiden iyi yak • .. -""'"'! 

NE GÜZEL YER 

laşmıştık. T A N biltUn vahşi hayvanlariyle ve en ma-
Yanımda oturan Amerlka.n ı;efe.re- bir cambazlariyle birlikte geldi. 

ti müstcşan Mister Şav, geniş yüzü - ~ Praglı olan bu meşhur Kludsky 
nün hatlarında toplanan n~'eyi, tat- 1 ABONE VE i L AN ŞARTLAR • sirki. bütün Avrupada, Almanyamn 
lı bir güliı-'mseme ile açığa vurarak; ı çok meşhur olan (Cirkus Brusk) un. 
kendi diliyle: Tflrld1• Dıoar 

lc;io lçio dan sonra gelmektedir • 
- Oooh ... Ne güzel yer! .. Ne zevkli d · · Kludsky sirki dlin en ıtıbaren 

ada .. diye söylenmekten kendini ala- Bir .,hk • • • • ı 50 
madı. o da anlaşılıyordu ki. Mutah _ 5 • • • • 4 - 8 - oyunlarına ve heyecanlı numaraları-

5 .. • • • • ' 50 14 - • 
har gibi, mahkumları seviyor, onla - 1 nllık l4 - 21 - na başladı. Sirkte bir çok vahşi hay-
rın dertlerini dinlemekten, yaralarını vanlar vardır. Bunlar arasında yırtı-
sarmaktan zevk duyuyor. Db tçtn Dlncılık Sirlı:etJertn• aıu cı aslanlar, yaban merkepleri, filler 

racaat edilmelidlr. 
Adliye Vekilini iskelede çok sa.mi- KOc:W& illnlıı dotnıduı dotrn> de bulunmakta ve mahir sirk artist-

mi karşıladılar. Adanın ·bUtUn mah- ı1aremizcı almıblllr. leri bunlarla heyeca.nlı meharetler 
sullerinden iskeleye nümune getirmia KUc:illı illnlırm 5 aaınlttı bl • 

"' Jefılılı SO kııruıtar 5 utJrdaD fu ·· t kted' 
lerdi: ıuı tcln 11tD baıını 5 kıınıı ılmn gos erme ır. 

Demet demet sogan· lar, "'UVal "'U _ Bir defadıo f11lı lcln rekend.r Sirkte dört fil, bir pars, dokuz §İ • 
~ ~ 'il t o lnırııt tndi ritir · 

val 'buğdaylar ... Büyük balkabaklan.. '":nnf' «f'cml• ...... .,_.'"' ~ lnırv<ı t-o• mal ayısı, dört sıyah Afriya ayısı, 
Karpuz ve kavunlar.. dokuz aslan, dört kaplan, sekiz may-

Biraz sonra, yeşil çam dallan ite ---==ı=:ıı--------=- mun, dört yaban eşeği ve diğı?r 
süslenen küçtik takın altından g~e- tarı ve biribirinden ayırd edilemiyen vahşi hayvanlar bulunuyor. 
rek adanın seksen kişilik kolonisi a- kıyafetleriyle, bir mahpus kafilesin- Kludsky Sirki Harbiyeye gider • 
rasma karıştık.. den ziyare, adada yetleşmlş bir ko - kcn Sürpagopta faaliyete geçmiştir. 

Koloni dedim, çUnkü, bu gUrbilz loniyi andırıyordu. Kazanç meselesine gelince, bu Sirk 
delikanlılar başlarındaki genis şapka- Salô.hattin GVNGô R buradaki kazancına mukabil mem-

Sirkin en sevimli ma1ılitku 
yabani C§Ck 

leketten dışarı ilzUm, incir gibi ibra· 
cat mallarımızı götürecektir. 
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ilaçlarınızı Bah~e 

kapıda SALiH NECAli 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkıe.t, ciddi 
bir istikametle hazırlatıll'. 

FOS FA Ti N NECATi 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tombul 
ve kuvvetli neşeli olur. 

~ Nişantaşında • Tramvay ve Şakayik caddesinde ,... Nişantaşında .,... 

ı-vatı 1 Şişli Terakki Lisesi@~§_] 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

1 ŞIK Eski "Feyziye,, L i SES i 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

KIZ ve ERKEK TALEBE tÇlN yan yana ve geniş bahçeli iki binad~ AYRI YATI TEŞ
KİLATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGiLtZCE kurslanna dokuz yaşın· 
-l~n itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 • 17 arasında açıktır. Kay1t iş. 

Ana, llk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir 
tstiyenlere mektep tarifnamcsi gönderilir. Tele fon: 44039 

lerine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 

r~~~~~~~~~~~~s-.ADlEMü 
: TÜRK ANTRASiTi 

ülKTüDAR ~ .. 11 
ve BELGEVŞEKLiGittE KARŞI 

Adapazarı Türk ticaret Bankasının lstanbul şubesi 
Türk antraaiti aahşı için 4e ayrı bir gişe açmış ve müşterilere her türlü kolaylık 

göatermek için tertibat almıştır. Kışı rahat geçirmek istiyenler ucuz, kuvvetli ve !Jj HORMOBiN 
ı~miz olan Türk Antraaiti almalıdır. 

Bankanın Bahçekapı'da Taşhan altındaki gişesine müracaat ediniz --- · 
Tabletleri - Her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 

Muğla Şehir içme Suyu tesisat 
ve inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Muğla şehrine 783 metro mesafeden su isalesi ve şehit 

dahilindeki şebeke için icabeden malzemenin tedariki ve 
boru ferşiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın 
yapılmar· ve iki depo inşası, su saatleri ve diğer a!at ve 
edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İşin.muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrak 

üç lira mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar hf 
yeti fen sefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 Birinciteşrin 936 tarihine rastlıyan 
Cumartesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka 
leti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetince ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda , 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun '4"249 lira muvakkat teminat. 

i3 - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmey 

girn1eyc bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikas. 
Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile Gaziantep Şehri içme suyu tesi 
gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olma-
sı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunma- sat e . şaat eks· it es· 
Si lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenle- v 1 n 1 m 1 

r_;~_rı_·~_ef_;d_/4_y)_el-er_i<_1 ar_os_~-~-y-et_i_fe_n_ş_e_n_iğ_i_ne_m_ü_ra_c_a_at_e_t_~_o~_- Dahiliye V eka I etinden: 

kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

ı mamulatı kaldırınız 1 ve yerine şöhret kazanmış olan 

TURAN mamulatı koyunuz. 
UAHA., HO) lıokulu, yuhek_,. kılıtelk.,.her ~~ç .:!'" kullanılır 

,bır e~..:_ıbunud~ 

Mını, ,,.,ıden ve cımdinmımOI bCit.); eıyıyı goz 

kımı$d•rıcı bır parlaklık verır. 

TURSİL~ Cama~ırl•rı kendi lcendıne yıkır_ve butün kumaşları 
,puf ık .bır beyazlık verır :ı 

TUAAnA - ,. 
.WMAMULATI 

il 
• 
il 

Haliç vapurları idaresinden: 
' İdaremizin Fener, Kasım paşa ve Köprü iskelelerinde
ki büfeleri birer sene müddetle ve açık artırma suretiyle 
kiraya verilecektir. Fener büfesinin ihalesi 30 eylül, Ka
sımpaşa büfesinin 14 İ1kteşrin ve Köprü büfesinin de 
ı 7 2 ci teşrin 19 3 6 saat ( 1O,3 O) da Galata da Mehmet 
'.Ali paşa hanında 51 No. lu İstanbul Belediyesi Haliç va
pur;an idaresi müdürlük komitesi huzurunda yapılacak
tır. Şartnameler her gün idarede görülebilir. 

İsteklilerin % 7,5 nisbetinde pey akçeleriyle yazılı 
gün ve saatte komiteye müracaatları. ( 1558) 

Gaziantep şehrine 12,5 kilometro mesafeden su isalesi 
ve şehir dahilindeki şebeke için icabeden malzemelerin te
dariki ve boru ferşiyatının icrası ile sair müteferri imala
tın yapılması ve şehir dahilinde iki depo inşası, su saat
leri ve diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

l - İşin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

on iki buçuk lira mukabilinde dahiliye veka.Ieti belediye
ler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 4 İlk Teşrin 19 3 6 tarihine rastlıyan 
Cumartesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka
leti binasında toplanacak belediyeler imar heyetince ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı te .. .inat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır~ 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 13 7 45 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesika

sı, 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar mak 
buz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü ol
ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(773) (1090) 1404 

Bayan Daktilo ,,. FE~Nı soN~ETçı Ga inegöl Halkevi Başkanhğından 
:A.nkarada vazüe arıyor. Fransız - ı EM 1 N F 1 DAN 1 . 

eası, referansları vardır. Ankara Ye- . . İnegöl Halkevinin bir bando öğretmenine ihtiyacı var-
Be ıktaş Enp apartnnanı · · · · • · · · • 11işehir Post Restant (N. Y.). T 1 f ş. K bine 44395 40621 

dır. lsteklılerın huvıyetlerile şartlarını Eve bıldırmelerı. 
e e on. a ' ve ( 15 4 2) 1821 

1309 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzipasa - Diyarbekir hattının 360 - 300 üncü ki

lometresi için montajı ile beraber 50 metre açıklıkta bir 
demir köprü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. 

1 - Münakasa 28 - 1 O - 936 çarşamba günü saat 
1 O, 3 O da Ankarada Nafıa Vekaleti Demiryollar İnşaat 
Dairesindeki münkasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli (35000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2625) liradır. · 
4 - Münakasa şartnamesi vesair evrak 17 5 kuruş 

11ukabilinde inşaat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu 

.{anun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla 7 - 5 - 936 tarihli ve 3297 No. lu resmi gaze 
tede iian edilen talimata göre verilmiş müteahhitlik ve
sikasını ve isteklilerin laakal 50 metre tulünde demir 
köprü ve montajını muvaffakıyetle yapmış olduğuna 
dair fenni ehliyet vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 28-
10 - 936 çarşamba günü saat dokuz buçuğa kadar De
miryollan inşaat dairesine makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. ( 813) ( 1146) 

1497 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi için 

lüzumu olan 4000 don ve 4000 gömlek açık eksiltmeye 
konulrnuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua -
venet ?v1üdürlüğü binasında kurulu komisyonda 7 /10/, 
936 günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Gömlek için 62 don için 52 kuruş fiyat tahmin 
edilmiştir . . 

3 - Muvakkat garanti 342 liradır. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün komis

yonda görebilirler. 
5 - İstekİiler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu -
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 1464) 

1683 

Sahibı: Ahmet Emin YALMAN-Umu.mı Neşriyatı lda.re Eden: 8. SA.U.JlJ 
Gazetecilik ve Ne3riyat Türk Limitet Şirkett-BuıJdığJ yer TAN matbaası 



==::;:=========================================~~N 28 .. 9. 936 = 
Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

•• •• gazoz ozu 
Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. 

Bir çorba kaşığından bir bardak suya, gayet lezzetli ve 
nefasetine doyunı olmıyan gazozlu şampanya gibi li -
monata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa mi
devidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz özile yapılmış buzlu limonatalar içi
nız. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanı -
lan bu güzel tertibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. 
Harareti teskin eder. Şişe 20, orta 30, büyük 50 ku
ruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, lSTANBUL, BEYOGLU 

Kludsky K 
L A. 

• 
oyunlarına 

D 1 

, , 
2 ve 20 lc:omprimelik. ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. Bu harikullde oyunlar2 bugün Harbiyede Sü rpagopta saat 2,5 · 6,5 Ve 
9,15 seanslarında g öreceksiniz .. Cumartesi ve Pazardan başka günlerde 

seanslar saat 6,5 ve 9,15 tedir. Çatlayan bir duvar gibi 

Yeni çıkan plaklar 

Bayan Bedriye Süheyla 

N 2701 OO Diyarbekir şarkısı - AY DOGAR SINSI SiNSi 
o. · Hüseyni şarkı - YAYLALAR IÇINDE 

BAYAN HAYRiYE DERViŞ 
N 270102 Halk şarkısı - AFŞAR GUZEL! Niğde 

o. Halk şarkısı - SAFFET EFENDi Niğde 

ftEZiPLi DELi MEHMET 
N 270094 Uşak tür~\1 - ANAM OL~IN öMER 

0
• Hüseyni şaıjı - MALATYA UZUM BAGI 

BAYAN 
No. 270099 

BiRSEH Yakup Necip 
Tango - SEVMEK GUNAHSA 
Tango - EM1NE 

Orkestras '. le 1 

Müzik Akçay 
Müzik Akçay 1 , 

1-<UPONLU · VADEli • MEVDUAT 

Saç dökülmesi ve kepeklere karşı 
en iyi ve çok rağ}let görmüş bit ilaç
tir. 

Göz Hekim i 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanıye cad. No. 3(1 

ıCıı a::ıloğlu eczanesı bitişiği) 

l'el. 22566 

KANZUK MEYVA 

Kanzuk meyva tuzu en hoş 

meyva usare1erile hazırlanmış -
tır. Hazmı kolaylaştırır. Inkı

bazı izale eder. Kam temizliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

tNGILIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

Badanasız ve ooyasız bir duvar 
çabuk çürür. Yer yer çöküntüye uğ
rar. Gözlere sakil görünür. iyi pud
ralanmamış bir yüz de, sonunda. iyi 
badana edilmemiş bir duvar manza
rasını almağa mahkumdur. Orada. 
da badanasız bir duvar gibi çatlak
lıklar, çöküntüler peyda olur. iyi 
pudra bir sır örtüsüdür. 

Pudraların en mükemmel olduğu-

.. ----------· im•• .. - - - - - - --.. nu söz ile değil malını bütün dünya-
Ziihrevi ve cilt hastalıkla '' ' '"'h•ıssıs• Profesör Dokto ya beğendirmek suretile isbat eden 

•• Dr.Hayri Omer iHSAN HiLMi ~s markasını heryerde arayı-

A L A N T A R Umumi deposu: NUREDDlN EV-
Oğledeo sonra BevoğlıJ Ağacamiı 

Avrupa seyahatı·nden avdet et- LIYA ZADE TICARETl:.A.NESt kar~ısmda 13'.'I N" r- ı t1'>RI\ 

.. ----------• ·---- miştir. ----• Bahçekapı, Istanbul. 

'Gemizlik ... 
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