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ABDOLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
Yerli Otomatik 

Basküller 
YAZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK 

Okuyuculanmız 
Diyor ki: -30- l 

Üç ı:ündenberi İstanbulda cere
yan etmekte olan lıu haller bütün 
memle.kette, bu gibi hallerde ta -
bii olduiu gibi kat kat artan ve 
mftbal§ğalı olarak duyulmuş ve 

yayılmıştı ve bütün Rumeli ve A
nadolu vilayetlerinde büyük bir 
heyecanı mucip olmuştu. Başka 
yerlerde de bu gibi ayaklanmala
rın vaki olarak birçok bigünah 

kanlan dökUlınesine ve bunun son 
ucu olarak Meşrutiyet ve hürri -
yetin tamiri kabil olmıyacak su
rette yık1lmasına ve milletin yine 
esiri stipdad olmasına meydan 

kalmamak üzere her tarafta efka
rı tatmin etmek lüzumunu his~e

den meclisi mebusan bütün vila -
yetlere: "Meşrutiyete bir halel 
gelmemiştir., diye bir telgraf çek
tği gibi Tevfik paşa kabinesi de 
ayni halisane bir fikir ile her cihe
te bu yolda tebligatta bulundu. 

Fakat taşra bu telgraflara hiç 
inanmadı. Bilakis bu telgraflar vi
layetlerde heyecan ve galeyanı ar
tırdı. Eğer Meşrutiyet bir tehlike 
karşısında değiise böyle telgraf
lara, bu gibi tebliğlere ne lüzum 
vardı? deniliyordu. Her taraftan 
1stanbula, hükumeti gayri meşrua
nın tanınmadığına dair protesto 
telgrafları yağmağa başladı. Bü
tün vilayet memurları yeni nazır
larla muhabere etmekten imtin:ı 
ediyorlardı. 

31 ].fart vakası, bütün vilayet
lerden erken olarak Rumeli vila
yetlerinde büyük bir heyecan ve 
galeyanı mucp olmuştu. Abdülha
midi ilanı meşrutiyete icbar için 
en evvel hareket eden, bu teşebbüs 
te önayak olan Selanik ve Manas
tır vilayetleri Meşrutiyetin babası 
demekti. Üçüncü ordu zabitan ve 
efradını, İstanbulda Jl.Ieşrutiyete 

indirilen darbe, evllidı ·büyük bir 
tehi keye düşen bir baba gibi fev
kalade mütee•sir etmişti. İkinci 
ve üçüncü ordular, Selanik, Manas 
tır ve Edirne vilayetleri halkı mü
cessem bir intikam kesilmişlerdi. 

O sırada SelE.nikte bulunan 
Rumeli orduları müfettişi birinci 
Ferik Mahmut Şevket Paşa, ora
da bulunan zabitanı toplayıp bir 
nutuk irad etmiş, bunda hürriyet 
ve meşrutiyetin elden gitmek üzre 
bulunduğunu, evladının ölüm dö
şeğinde yatan bir baba kadar m!i
tee~sir bir lisanla söylemişti. 

Paşanın bu aözleri, bütün din
Jiyenleri birer ateş parçsı haline 
getirdi. Orda hemen silaha sarıl
dı. Tehlikeye düşen Meşrutiyet ve 
hürriyeti kurtarmak için hemen 
İstanbula koşmak isteği ile ayak -
lanan Bulgarlar ve Rumlar da da
hil olduğu halde binlerce genç ve 
fedakar gönüllil büyük ve mukad
des hürriyet savaşı için koşap or
duyla birleştiler. 

iki gün evvel Selanikten yola çıkan 
hareket ordusunun ön takımları Çocuk esirgeme kurumu, memle
askerden hali bulunan istihk!im- kete hariçten getirilen otomatik tar 
lan işgal ile beri tarafa ı:eçmiş tı baskUllerinin ayni kıymet ve ev
olduklarına Çatalcadan gelen as- ııafı haiz bulunmak üzere memleket 
ker geri dönmeğe imkan bulama- dahilinde yapılması için yerli bir 
yıp burada kalmışlardı.. • sanatkarla bir anlaşma yapmıştı. 

Payitahta yürüyen büyük bir Bu anJ~maya göre nümunelik 
düşman ordusuna karşı koymak ü- olarak yaptırılan ille parti otoma -
zere 1293 Rus muhrebesi sırasın- tik baskQI Ankarada işlemektedir. 
da müşir Macar Mehmet Ali Paşa Uzun bir tecrübe devresi geçi
nın nezareti altında inşa ve sonra ren bu basküllerin Avrupadan ge
dan bir k.at daha tahkim edilmiş tirilen basküllere gerek evsaf ve 
olan Çatalca hat müdafaası, mu- gerekse hassasiyet cihetinden faik 
hafazalan orayı terketmemiş ol- bulunduğu tesbit edilmiş ve ayni mil 
salardı hareket ordusunun İstan- teahhide beheri 350 liradan olmak 
bula gelmesini imkansız ve hiç ol- üzere İstanbul içinde 25 adet bas
mazsa pek güç kılacaktı. Fakat kül sipariş etmiştir. 
milletin uyanık bahtı oradaki aske Mukavele mucibince bu parti -
ri İstanbula sevketmiş boş kalan nin te8Jim edilmesi önümüzdeki ay 
istihkamların hareket ordusu ta- içinde olacağından yılbaşında İstatı 
rafından işgalini kolaylaştırmıştı. bulun muhtelif semtlerine yeni bas-

Mahmut Şevket paşa Se!anik- küller konmuş bulunacaktır. 

-Hala bir lamba 
konulmamış 

Lalelide Mesihpaşa cadde
ıi "Ziya Habip Yaza!,, iın

zasiyle gönderilen bir mektupta 
deniliyor ki: 

"Bundan bir buçuk ay kadar 
evvel; yine ya=ıştım ve siz de 
lütfen neşretmiş, belediyemizin 
dikkatini çekmiş idiniz. Fakat 
bu kadar zaman geçtiği halde 
h!ila şu bizim sokağın köşesin
deki cami harabesinin bin bir 
hadiseye sahne olması muhtemel 
bulunan cami harabesinin kuytu 
köşeleri ve korkunçluğu karan
lıktan kurtulamadı. Bütün ma
halle halkı bu sebepten geceleri 
yolunu değiştirmek mecburiye
tinde kalıyor. Ne olur şu husuR
ta bir kere daha dikkati çekse
niz de ... ya bu korkulu harabe
yi ortadan kaldırsınlar, yahut 
da oracığa bir lamba koysunlar.,, 

te hareket ordusunun kıtaatını ha- Çocuk esirgeme kurumu bun -
zırlayıp biribiri ardınca kıtaatını dan bMka memleketin birçok mınta 
hazırlayıp biribiri ardınca gönder- kalarında kullanılmak üzere 150 
mek işiyle meşgul olduğundan or- otomatik baskül daha sipariş edecek 
du kumandanı olarak ferik Hüse- ayrıca mekteplerde kullanılmak üze 
yin Hüsnü paşa - Çatalca istih- re de otomatik kalem makineleri de 
kamatının ilk inşasına nezaret e- Tramvay ve tun el şir-

yaptıracaktır. 
den müşir Macar Mehmet Ali paşa ..;v..;_,,,,.,,.,,""'...,..,,"""'""'""'w"""'""'""'" ketlerinin sabo alınması 
nın damadıdu· - evvelve hareket Tramvay ve tünel şirketlerinin 
etmiş, 4 nisan cumartesi günü sa- hükumet tarafından satın alınmMı 
bahleyin yeşilköy çevresine vasıl etrafındaki çalışmalar ilerilemiştir. 
olmuştu. Çıkbğı yere döndü Her iki şirket önümüzdeki ay zar-

Askerin şehre girmesinden ev- Kadri isminde bir gencin Ayşe fında salahiyetli murahhaslarını 
ve! halka işin hakikatini ve mak- adındaki metresini kıskançlık yü - Ankaraya göndermeden evvel 19 
sadını anlatmak, yanlış bir zanna zünden Jraygın bir hale getirinciye kanunuevvel pazartesi günü satış 
meydan kalmam.ak için kumanda" kadar dövdüğünü ve bu sebeple bir meselc•i etrafında görüşmek üzere 
paşa 1-tanbulda umum erkanı har- ay beş gün hapse mahkum olduğu- bir umumi topların yapac:ıklaı·dır. 
biye riyasetine aşağıdaki telgraf- nu evvelce yazmıştık. Kadri evvel- Ayni gün elektrik şirketinde de 
nameyi göndermiştir: k b t bı'ı· toıılaııtı yapılacak ve • .. ı'rketı'n ki gün müddetini bitirere ser es " 

"Otuz üç senelik medid ve · bir sene zarfıhdaki bilanço, kar ve 
meşum bir devri İstpdattan sonra kaldıktan sonra evine gitmış ve es-

ki. hırsını bı'r ıu·'rlil yenemedig" i için zarar hesapları etrafında görüşmemilleti Osmaniyenin galeyanı hami-
. tak · ler yapılacaktır. yeti ile istihsal ve istirdad olunan bir müddet içtıkten sonra sıye 

meşrutiyeti meşruanızı yine desti atlıyarak Ayşenin evinin yolunu tut 
celladı istipdada tevdi eylemek muştur. 

maksadı mel'unanesile, her türlü Fakat Kadrinin tahliye gilnüniln 
hile ve fesadı irtikap etmiş ve ni- saatlerini bile hesaphyan Ayşe te
hayet zahiren gilya şeriat istiyor- tik üstünde bulunduğu için Kadri
muş gibi hakikatle şeri mübini Ah nin kapıya dayandığını görür gör
mediye külliyen muhalif olarak kan mez arka kapıdan sıVl~nrak zabıt:ı
lı bir ihtilali askeri ikaına sebep ol- ya maliimat vermiştir. Bunun üze
muş ·bulunan mel'un ve menfur riue hadise mahalline gelen menıUl'
menfaatperestlerin telkıynatı ibli !ar Kadriyi sarhoş bir vaziyette ya 

sanelerine kapılm1ş ve payıtahtın kalıyarak adliyeye sevketmişler -
ve amaçgahı ümmet olan meclisi 

dir. 
Alii mebusanın alkanlara boyan-

Kadrinin duruşması dün birinci masına ve milletin nasıyei pakine 
sulh cezada görülmüş, ve sarhoşlu-

müşkülül izale bir şaibei siyahı 
mezellet iras edilmesine sebep ol- ğundan başka hiç bir suçu tesbit e

dilmediği için 4 gİİl! hapsine ka -muş bulunan Hassa ordusu efradi 
rar verilmiştir. 

le bahriye ve tophane efradının 

harekatı vakıası alo yüz senelik Baba hindi deve olmuş 
lekesiz bir namusu inkıyad ve ita- Niyazi isminde biri bir müddet-
at taşımakta olan mukaddes Os- tenberi beslediği hindisini dün Top
manlı ordusunu pek büyük bir hi- kapı civarında bir arsaya bağlamış 
caba duçar etmiş ve bu lekenin ve kendisi de civardaki kahvelerden 
fevkalade bir suretle tathiri emeli 

birine oturmuştur. 
hariyle Ayastafonos ve Kilçükçek 

Kocaman hindi, o sırada orada meceye gelmiş olan ikinci ve üçün 
cü ordulardan müfrez kıtaatı mun dolaşmakta olan sabıkalılardan Ve

tazamai Osmaniye müsteinen bi
tevfikihi muktezayı şeri mllbini Ah 
medlden olan Kanunu Münifi Esa-
sinin badema her türlü tecavüz ve 
vikayesi ve payitahtı saltanatı se
niyede asayiş ve emniyetin iadesi 
ve tahkimi emrinde tedB"biri mües-

li oğlu Arifin nazarı dikkatini cel
betmiş ve ipini kestiği gibi sırt -
!ayarak yola düzülmüştür. Kahvesi
ni içtikten sonra arsaya gelen Ni -

yazi hindinin yerinde yeller estiği
ni görmüş bir müddet arandıktan 

•sonra zabıtaya başvurmuştur. 

Zabıta bu azılı sabıkalıyı bir iki 
saat zarfında koltoğunda hindi ol

duğu halde yakalıyarak adliyeye 
sevketmiştir. 

Velinin duruşması birinci sulh 
cezada yapılmış ve Uç ay on beş gün 
hapsine karar verilmiştir. 

Demir çalıyormuş ! .. 
Şükrü Darjan isminde 17 yaşın 

da biri dıin Reşadiye caddesinde li
man iclaresinin yaptırmakta oldu
ğu binalarılan sekiz adet manivela 
demiri çalarak kaçarken cürmümeş 
lıut halinde yakalanmış ve birinci 
asliye cezada yapılan duruşması ne
ticesinde 15 güıı haııse nıalıküm ol
muştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ne Pisireyim? 
PAZARTESi -·-=-=-

İftariye 

Tarhana çorbaaı 
lzmir kebabı . 
Pliv 
Sütlaç 

İzmir kebabı 
Koyun etinin but ve k. .,;a 

ve dösündeıı kemiksiz olara·k ge -
nİ{I geniş dilimler çıkanp Uzerle
rindcki ince derilerini traş ediniz. 
Birkaç soğan suyu, tuz ve biraz 
zeytin yağı ile yoğurup 12 saat bı 
rakınız. Sonra bunları lokma l"k 
ma doğrayıp şişe geçiriniz ve mu
tedil ateşte kızartınız. So.ıra &a
hana doldurup kenarına da piyaz 
koyunuz, •ofraya veriniz (Asıl İz 
mir kebabı geniş et dilimlerini fı 
rıldaklı 'işte ve bu şişe mahsus hu 
susi mangalda (tıpkı döner keba
bı gibi) pişmer ve piştikçe de tra.ş 
ediUp sahana yığılır ama evlerde 
ıböyle tertibat bulunmadığından 
lokma lokma doğrayıp lldi şişle 
pi•irmeyi tavsiye ettik.) 

Haberimiz bile olmadı! 
••••••••••••••••••••••••••• 

sire ittihazı ve martın otuz birinci 
gününü milleti Osmaniyenin en 
meş'um yevmi nilhuseti getirmeğe 
sebep olan hafiyelerle deniyyilttabı 
menfaatperestlerin cezayi sezala
rının tayini maksadile teşebbüs ey 
leyeceği her gfina icraatta muJı.a... 
fazai serbesti edebilmek ve bu sa
yede Osmanlı ordusunun namusu
nu ikmal eylemek için İstanbu lda 
bulunan berri ve bahri silah arka 
daşlanndan &tideki hususatı taleb 
eder: 

Hacı bekta, kullanıtdan ~ Ha!an bir gün mahaJ.lc imamına •o
f'tlr: 

... 
(Sona Yar) 

Ramazan ıu sama.nt 
- Yarm/ 

Selanik ve Manastırda cere
yan eden bu hallerden İstanbul
da 3 nisan cuma günii haber al
dık .. Bu haber htanbuldaki ih
tiliili, kaynayan kazana bir kova 
soğuk w konmuşa döndürdü. Der
viş Vahdeti ve arkadaşları da da
hil olduğu halde bütün ihtilalci
leri derin bir düşünceye, •hilyük 
bir korkuya düşürdü. Birçokları 
da saklanarak gözden kayboldu
lar. 3nisan cuma günü Topkapı 
halkı, tabur tabur askerin kale 
kapısından girdiğini görerek hay

ret ve telaşa düştüler. Acaba bun
lar İstanbuldalti isi askere katJl
mak için mi geliyorlardı. Yoksa 
onları yola getirmek ve isyanı bas
tırmak için mi koşmuşlardı? Yine 
şehirde ü"' gfln evvelki h JI ü ..,~!'!'!!'.!'!~~~~liillili!l! ___ _ 

y a er, a - ., ................. _ .... •••••••••••••• .. 
rültiller ve ptırtılar tekerrür mfl ~ S ak • t. 

- Ama.n hocam, ben dalgınım, unutturum. Şunu bir kdğıda waıı da 

edecekti. ad aı Fıbr 1 
Bu asker Çatalca istihkimla- En iyi İyi Son 

1 nndaki askerdi. İstanbulda ayak
lanan ve şeriat istiyen arka
daşlarile birleşmek ve onlan kut
lul~mak üzere zabitlerinin ihtar, 
emır ve hatta ricalanna kalak as
mıyarak yerlerini bırakıp İstan
bula gelmişlerdi . Bir iki gün kal
dıktan sonra yiae oraya avdet ede
ıeklerdi. 

Oıı!ar daha İstanbulda iken, 

Buğday: 15 14 12 
Arpa 24 20 19 
Üzüm : 84 67 54 
Hurma: 00 133 00 

BAYRAM NAMAZI 
S. D. 

Vasati saat 7 25 
• Ezani saat 2 50 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tıtr. 

i mam; bir kağıda _"Yarın ramazan,, diye ya.zıp hocaya 1ltri1J. : 

Det"Vıl Hıuan kô.gıdı bilker, tacının kenarına aokar. 
Ha.ııan; her sabah kağıdı çıkarıpolcur: 

- Yarın ramaza1•! 
Nihayet aradan otuz gUn geçer. Bir akşam toplar 

çalın.ağa başlar. Bunu duyan baba t'"<>ıle-- '<war: 
atılu", davıdlar 

tin. 

- Nedir bu toplar, dat•ullarf.. 
- Bayram oldu. 

O zaman elini dizine vurui'.' 

- !ley mübarek ramazan hey! .. aer. Ne zaman geldin, ne zaman git
Habeı'inıiz bile olmadı! 

21 TEŞRl"ISANI 1~ 
~ "°' ,, .................................... , , ' 

1 Hadise ve Adese , 
... •"'' ................................... 

Kanserle Müca- Büyük ölün~n _cenaıe 

d l H ft merasımı .. µr e e a aSJ Soıı veda ve teşyi nısimesiJıl ııt 
Merkezi Pariste bulunan beyne\- ya koşan İstaabulun asi! sekııP 

milel kanserle mücadele cemiyeti, sinin hilrmet ve nımetşınas,,,ı:· 
ml bu"yu"k bir intizam dairesinde " "' bütün dünyade olduğu gibi me e- , 

ketimizde de bir kanser haftası nı, kalbten gelen, kızarın~ ~ 
yapılması için üniversite kanser yaşlarile eda suretile izharı 6 

Enstitüsüne direktifler vermiştir. miyet eylediğini gördük. azıJıJl". 
Bu direktiflere göre kanser haf- Ben bu hazin sahneyi Y dl' 

tası Radyum madeninin keşfinin min penceresinden temaşa ed ,; 
40 ıncı senesine isabet eden 23 kara günlerden kurtuluşuııı~ (' 
1kinci Teşrin çar§llmba günü baıı- müjdecisi olarak İstanbul• ~ 
Iıyarak bir hafta müddetle devam ren 'Refet Paşa kolunun Jc 
edecektir. lere verdiği ümit, selam~ 

Bu müddet zarfında gerek kon- harekatın nazımı Büyük )ı{ . I' 
feranslar verilmek ve gerek neşri- Kemalin (Fatih) sıfatile giriş~eJlll· 
yatta bulunmak suretile kanser günkü hazin çıkışın vicdani bil 
hastalığı üzerinde geniş malümat kayesesini yaptrm.. . _ . o! 
verilecek ve bu şekilde halkın na- Aradaki fark:- Gırışı mııınet ~ 
zan dikkati çekilerek hastalığın bir istikbal, çıkışı ise iftirıık ~ 
gösterdiği araz ve tedavi şekilleri gaybubetten doğan hazin bir ~ 
öğretilecektir. yi idi ki her ikisinde de asH ~~ (f 
Bu münasebetle üniversite kanser metşinas milletimin gösterdifll . .-: 

kar ve temkin nazarlardan Jı!W" enstitüsü muhtelif konferanslar 
hazırlamıştır. Bunların bir kısnu yacak derecede bariz idi. 
da radyo ile verilecektir. Ayrıca Yine birincisinde: Senelercke ,~ 
programın ilk kısmını teşkil etmek len azab ve ıstıralıtan çıkaca ·. 
üzere hazirlanan halka mahsus rıklıklar görülmediği kadar ~on 
Opel aşağıya yazılmıştır. ziyette de bunu tabiat kanunlBrı ır 

bir adi seyri değil candan geıen 
Kanser iyi edilebilir bir ı 

hastalık mıdir zahürat ile halelendirmck eırıj)Je ,t> 
manası vardı ki biz bunu ~ b 

Kanser halkın hayatı için tehli- ruh ve seciyesindeki asaletıJl at 
keli lıir ılii•mandır, orta ve ileri yaş tecellisi olarak gösterirken ııı .er 
lardaki ö!Umlerin bir çoğu bu has- terem diplomatların bu m~i. ~ar 
tahktandır. Bundan da anlaş1lıyor ve elemimize olan iştiraklennı 
ki Kanser herkes için tehlikeli bir ti l" ı me e se am arız. :eJİ 

hastalıktır. Yediden ye~mişe kadar '~ 
<Bu tehlike se11iıı ı•e efradı ai/erı koşan insanların, Galatadan ~ 

için de VaJ ittir.) ya kadar teşkil ettiği. 8 değ 
TEHLiKE iŞARETLER! alelade bir tecessüs sevkile ~ 

TEHLİKEYİ BELİRTEN İŞA- kara günlerin hatırasını kalbi rt> 
RETLER: - Kanser vücutta ya yaşatan insanların 'icdan bO · 

Jd - yı·ııe 
ur veya a~ık yara halinde bir taş- nu unutmamış o ugunu, .. Jcli 
kınlıktır, F11kat her ur ve açık ya- yaşlı gözlerden okumak •mu.n1 
ra kan•er değilılir. dü. ·ı 

m.nscrin tehlikelerinden biri de Bu ve bu kabil hiidisele~.ıı ~lıi~ 
çok cJefa başlangıçta ne ağrı ve ne den çıkacak netice' ız ~ 
de ehemmiyetli bir hastalık alfımeti zimamdaran için, tarih için· 

göstermemesidir. Bundan dolayı şu Fazilet dersi olabilir. ·nV 
Bu fevkaladelik karşısında 1 

.• tehlike işaretlerine dikkat etmelidir. .t. ~,.. 
R D zam bozucu ha!'eketler, ı ıp ır 

HARİCİ KANSERLE : - e- malar, ezilip çiı;nenmeler nıısıl 
ı·inin içinde ve altııırl:ıki, alelhusus . 1 
ınerncdek i her türlü kabarcıklar, dil- bit addedilirse memleketimıı • 
f:iımler ve meme başının büzülmesi ilk (samimi bir tezahür) oım:ısı ·ıt 
ve lıozulması; muannit ve günün bi- barile gül dalı ve kav1ileyyin ye~; 
rinde büyümeye veya şeklini değiş- daha incitici şeyler kullanışta ı fi' 

bati tedbirler namına birer J! 
tirmeğe başlıyaıı siğiller, benler ve rübcsizlik mahsulü olduğıınıı • 
cilt lekeler;, lıir türlü kapanmak 

k . !eriz. -•Jıl 
bilmiyen ~ilıaıı yaraları e serıya Şu kadar ki: Hadiseler . t~v ~· 
kıın.er şüphesi verir. Kanser eski 1 ]erle karşılanırken her lıirerırıırı .,. 
bir ac:ık yara veya onun kapan mı.' hiyetini mütalea ve mesela aS8: J 
nedbesi üstünde de çıkabilir. Bu ttell" 

muhil bir harekete karşı mü~~~~ 
şeyleri görür görmez size rahatsız - tedbirlerin icabettirdiği ser"'.,, 
Jık vermesini beklemeden hemen doF·" 

candan gelen heyecanların . dl' 
hekime gidiniz. 

Ağrısız da olsa vücudünüzde bir 
değişiklik olunca kayıdsız kalmayı
nız ve ona dikkat ediniz. 

Bu işin erbabı olmıyan şarla

tan mütetalıbiblerden, ve tehlikeli 
koca karı ilaçlarından sakınınız ve 
hekime gidiniz. 

İÇ AZA KANSERLERİ: - İç 
azadaki kanserler gözle görülür, el 
ile hissedilir bir ur olmadığı halde 
de gösterdikleri bazı aUiınetler sa
sayesinde erkenden farkedilebilir. 
Hazımda ve defi tabiide intizamsız
lıklar, kazuratta, idrarda, kusmak

duğu intizamsızlığın izalesitl ~rı" 
mülayimet lüzumu, güzel prol!.'"if 
!arın tatbikinde müfredatı gözOn , 
de bulundurmak zarureti ve b~ 
sa emir ve kumandada ,.ıılı <4 
ve bilttin tatbikatta haldar ~e / 
zifeleri at başı beraber yru-Ot 
icabları demokrasi muktezaSlcJJ'.(ll 

Mahaza, bu işlerde de h8Jl' 
tecrtibe devresindeyiz. ıJif 

Ben derim ki: Hizmet ul~ıl 
hiç kimsede suiniyet yoktur. ~ 

!arı hoş görelim. Amma bunlıır:ıc 
puvan koyalım, tekerrürüne 
dan vermiyelim. t. Münir ı\~. 

ta kan, kadınların gayrı muayyen ,....,...,..,.vvvvvvvv"'""""-""-"""',,,.,,..,., 
zamanda kan zayi etmesi ve kanlı 
ifrazat, cinsi münasebetlerden son
ra kanamalar, hayızdan kesilen ka 
dınlarda yeniden hayızın zuhuru ile 
beraber vücudüa zayıflıunıya başla
ması gibi haller daima kanser için 
şüphe vermelidir. Bu haller bilhas
sa "35" yaşını geçmiş kadınlarda 

tehlike işaretidir. 

KANSER lYl EDiLMEZ BlR 
HASTALIK DEGlLDlR 

Bu hastalık vaktinde farkına 
varılmak ve maksada uygun bir te
davi tatbik edilmek ~rtiyle ekseri
ya kafi ve devamlı surette iyi edi
lebilir. 

Kanseri iyi etmenin tek yolu 
vaktinde ameliyata teslim etmek ve 
ya röntkeıı, r adium tatbik etmektir. 

Tedavi vasıtalarından hangisi
nin müessir olacağını tayin etmek 
yalnız hekimin işidir. Bu sayılan a
liirn.etleri farkeder etmez vakit kay
betmeden hatta bir gün geçirmeden 
kendini derhal bir hekime muayene 
etti'-ır. Ve unutma ki: Kanser vücu
de çabuk yay1lır bİI' derttir. 

ll er şüpheli cJanıet karşısında 
hekime müracaat et ve esa.•lı 1nua
yenc ve tetkik ettir! 

Bir kayık battı ·.J.i! 
Diln saat sekizde Hasır ı. ~' 

sinde 4210 numaralı sandalcı I 
san Denizoğlu HaydarpaşaYg / 
türmek !!zere bir ton siJcJet l 
karyola somyası yüklenerek ~ ~ 
ket etiğini, fakat sandalı taJ!I d' 
rü önlerine geldiği zaman orB ıl 
geçen nıotörlerin fazla dair,; 
yüzünden battı&'ını ve keD" ı~ /, 
de yüzerek karaya çıknğını 
! emiştir. ~ 
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Macar Halkı Hükumetlerine Baş 
Vurarak Müdahalesini İstediler 

Budnpeşte, 20 (A.A.) - Gaze
telerde neşredilen son haberlere gö 
re 5.ooo Rütcndcn mürekkep yeni 
bir irup Macaristana iltica etmiş
tir. Çeklerin hakimiyeti altında ka
lan bütün Rüten topraklarında halk 
Qek askerlerine karşı isyan etmek
tedir. Hüzst civarında kiin 1za na 
~iYesiuue Rüten nasyonalistleri 30 
Jandtlrrnayı öldürmüşlerdir. 

Bundan maada Çeklerin etrafı 
Çevrilerek Ung nehrinin garbindeki 
llııntakayı terketmeğe icbar edil -
llıişlerdir. Bu mmtaka kamilen nas
YonaJistJerin elindedir. Nasyonalist
ler Rütenyanın olduğu gibi Macaris 
tana ilhakını istemektedirler. Rü -
tenyada Çeklerin yaptıkları tazyik 
netice.13inde Macaristanda hnsıl olan 
taleyan gittikçe artmaktadır. 

lIUkOmetin organı olan Esti Uj-

Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar 
Telgraf ajansı tebliğ ediyor: 

Cumartesi akşamı Rüten asker 
kaçaklarını takip eden Çekoslovak 
askeri kuvvetleri Feketepatak ka -
sabasınm yakınında Macar hudut 
muhafızları arasında tüfek ateşi 

başlamış ve yarım saat devam etmiş 
tir. Bundan sonra, Çek askerler ölü 
ve yaralılarını götürmek suretiyle 
Çek arazisine dönmüşlerdir. 

Aüten firarilerden iki ölü ve se
kiz yaralı vardır. 

Varşova, 20 (A.A.) - Budapeş 
te gazetesinin bildirdiğine göre hü
kumet mahf elleri, Çeklerin tazyiki 
altında bulunan Rilten halkı lehinde 
mildahale edilmesi için Karpat - Rü 
ten milli Meclisi tarafından hudut
taki kıtaat kumandanlığına yapılan 
milracnatı tetkik etmektedirler. Bu 

dapeşte hükumeti ile Ungvardaki 
kıtalarm kumandanı daimi temas 
halinde bulunmaktadırlar. 

T&lf11~····-

·~··· 
Son Merasim 

(Battarafı t inci sayfada)' 
kudret, memleketin harici mUnase
betleri ve vaziyeti ile bir kat daha 
tarsin edilmiş bulunuyor. Türkiye
nin Yakın komş;..lariyle tedafüi it
tifakları büyük garp devletleriyle 
samimi dostlukları hep bu vaziyeti 
bir kat daha sağlamlaştırma.ğa hiz-
met eden amillerdir. 

Atatürk maddeten kurtardığı bu 
\•atanın yalnız maddiyat ile yaşıya
mıyacağım bize birçok vesilelerle 
daima ihtar etti. Bu maddiyatın en 
büyük zembereği fazilet, ilim ve 
gayrettir; medeniyet ve killtürdür; 
manevi büyüklüklerdir. Atatürkün 
eseri temiz, yilksek bf r ahlaki hamle 
ile medeniyet ve terakkiye doğru 
atacağımız adımlarla muhafaza e
dilecektir, inkişaf eyliyccektir. 

Türk milletinin kendisine açı -
lan bu istikbal yolunu pek güzel 
takdir ettiği göriilüyor. Atatürkün 
vefatı üzerine, kalbinde duyduğu 

yaranın tesiriyle, gençlik hemen ve 
onun izinde yürümek için and içme
ğe koştu ve bu hnreket vatam•1 her 
tarafında makcs buldu. Atatürk yal
nız maddiyat sahasında muvakkat 
ve geçici bir zafer kazanmakla ka1-
mamış, kurduğu binanın içi:ıdc sön
mez bir ruh tutuşturm:..ih1 da mu
vaffak olmuştur. Bundan sonra o
nun tevdi ettiği ~ olda yürümek va
zifesini yüklenen Tür;c milleti buna 
layık olduğunu ı ... uattan geri kal
mıyacnktır. 

5 

An karada Sonsuz ~ate~ 

lstanbulda yapılan cenaze merasiminde .cenazeyi tekip eden dost hükUınetlerin 
murahhas heyetleri ve mihmandanlar 

(Baıtarafı 1 inci aayfada) mizden tı·lefonla) - Haber aldığı-
lisesi talebesinden 6 sının imdadı ma göre Ankarada bulunan dost 
sıhhi otomobilleriyle dispansere hükumet askerı heyetlerinden bir 
kald,ırılmasına mecburiyet görül - kısmı sah bünü memleketlerine av
müş ve teessürlerine mağlüp olarak det etmek üzere Anknradan hareket 
pek bitkin bir halde dispansere nak edeceklerdir. 
!edilen bu nltı talebe tahtı tedaviye Ankaraya Gönderilen Çelenkler 
alınmıştır. Ankara kız li e~inin bu Ankara, 20 (Hususi muhabiri-
umum'i ve yürekleri parçalıyacak mizden telefonla) - Büyük ölü
dcrccede hazin teessürü karşısmda nün namına bönderilen çelenkler 
orada hadiseleri filme almakla mcş 500 den fazladır. Bunlar mühim bir 
gul bulunan Paramount film şirke- kısmı Meclis m~yanmdaki abidenin 

O··ııu"n<lc ve etrafmda bulunmakta bir tinin operatörü: 

as 

sag gazetesinin bildirdiğine göre 
~İlli Rütcn meclisinin murahhas
arı Yakında Budapcşte ve Varşova-

Ya ıiderek Mnc.ar ve Polonya hükü
llıetıerinin Rütcn halkının Çek reji 

illi inden kurtulmasına yardım etme-

1 

ziyetin gittikçe vahamet kesbettiği

ni ve yakında kati hadiselere inti -
zar etmek JazımgeJdiğini söylemek 
tedirler. 

İşte Ankaradaki son mera::ıimde 
uzaklardan hazır bulunan bütün 

Macar mahfclleri Rütenyada va- Türklerin ka1blerindeki elem ve ıstı-
_ Ben şimdiye kadar bu kadar kısmı da yolboyunca iki taraflı di

acıklı bir manzara görmedim! de- zilmiş bir halıleiir. 
mis ve şiddeti teessüründen film a- Gelen <'.elenklerin içinde yapılış 

isliyen Eskişehir halkı akşamila~
beri ıstasyonda bekliyordu. Azız 
naaşı getiren tren mukarrer saat -
ten doksan dakika sonra ve sabaha 
karşı geldi. Garda hiçbir fert ye -
rinden kımıldam~mu~tı. Tren istas
yona girmeden on dakika önce ko
lordu erkfm ve subayları, vali, be -
lediye reisi, vilayet ve belediye er
kanı, esnaf cemiyetleri, parti, hal
kevi mensupları, lise ve ilkokullar 
öğretmenleri ve talebeleri, askeri 
kıta1ar, bnndo, polis ve zab!tai be
lediye efradı ve on binnn faz.la halk 
istasyonun bir ucundan rııüntehası
na kadar dizılerE:k matemli ve hazin 
bir ihtiram safı teşkil ettiler. Yüz
lerce .neşalenin elemli ışığında bü
tün gözler yaşlı idi. Tren ağır ağır 
her yeri kapladı. Herkes aziz Ai:u
sını derin uykusunda raha~ız et -
miR gibi sesleri yükseltmeden içli 
içli ağlıyor ve "Atamız, sevgili A
tamız,, diye inliyordu. Tren garda 
durunca on binlerce elemli baş hu - · 
susi ihtiram ve matemli yere iğildi. 
Aziz Atanın mukaddes naaşlarının 
bulunduğu vagon tam altı oklu ve
da meşalesinin hizasına tesadüf et
ti. Ulu başbuğun kahraman Meh
metçikleri tunç yüzlerinde beliren 
ulvi bir elemle son ihtiram selamı
nı ifade ettiler, bando matem hava
sı çaldı. Halkın, genç kızların, vili
yet ve belediyenin, JT1ekteplerle ce-

er· · ını talep edeceklerdir. 

Rumanya kralı 
Par iste 
karşılanoı 

Paris, 2z <A.A.) - Rumanya 
ICra1ı ile Prens Mişel, dün akşam 
Baat 19.20 de Parise gelmişler ve is
~Yonda hariciye nazırı Bonnet, 

~run namına Reisicumhurun M -
ett ınaiyetinden Miralay Marceau, 
~~risteki Rumanya elçisi, Rumen 

lt'>lonisi ve daha birçok zevat ta -
tar 

... ından karşılanmıştır. 

liükümdar doğruca Rivoli so -
\atındaki konağa gitmiştir. Pazar 
tesi ak~amına kadar burada kala -
Caktır. 

Dük dö Vintsor 
8-harda Türkiyeyi ziyaret 

edecek 
. Londra, 20 (A.A.) - Sunday 

l>ıttoua1 ~azetesi, Dük Gloucesterin 
•
1
tndiki Hindistan umumt valisi 

l.ort Linlthgovun vazifeı:sinin hita -
!tunda onun yerine tayin edilecefi-

lll haber vermektedir. Dük dö Vind 
tor, 939 senesi başlangıcında Mısıra 
le 'l'Urkiyeye, müteakiben mart a
httda Londraya ve oradan Af rikaya 

:dereıt ve en nihayet İngiltereye 
tıönup katt olarak orada yerleşecek 

I'. 

Çek meclisi 
t,rpatJaralb ve Slovak 
'-iilıtanyetlerini resmen 

tanıdı 
l( ~, 20 (A.A.) - Mebusan 

ecu., komünistlerin 23 muhalif re :lle karşı 144 rey ile Slovakyanın 
l' UhtarfYetine ve Karpatlaraltı Rus 

ll ~nın ınuhtariyetine dair olan b 
ıq l&yihalarını kabul etmiştir. 

Matrut Yahudiler 
Amerikada Yer 
Bu lam ıyacaklar 

Vaşington, 20 (A.A.) -B. 
Roosevelt, dün A1manyadan tard 

olunan kimseler için bir melce bul

mak çareleri hakkında muhtelif ze

vat ile görüşmüştür. 

Amerika, Yahudi Mtthaceretini 
Kabul Edeceğe Benzemiyor 

Vaşington, 20 (A.A.) - Mebus 

Dies ile ayandan Bor&h, Reisicum

hurun mülteci Yahudilerin memle~ 
kete girmelerini kolaylaştırmak i

çin muhaceret kanunlarının d:~ş. -
tirilmesi lehinde yaptığı teklıfı ı-

tiraz etmişlerdir· 

Reisicumhur teklifinde, bilhas.

aa Alman Yahudilerine tahsis edi
lecek mıntakayı tesbit etmekte ve 

bir senede memlekete girecek Yahu 
di miktarını 81.000 kişiye çıkarmak 

tadır. Mebus Dies, bu müsaadekirlı 

tın Amerikada bir Yahudi aleyhtar 
lıiı doğurması tehlikesine Rosevel
tin nazarı dikkatini celbetmekte, 
Borah iae bu teklif parllmentoya 

t.evdi edildifi takdirde şiddetli bir 

muhalefetle karşılanacatını bildir • 

mektedlr. 

Noneç kralıçai 6ldq 
Londra, 20 (A.A.) - Norveç 

kraliçe& Maud, vefat etmiştir. 

Bir bombardıman tayyaresi 
dilftll 

Nevyork, 20 <A.A.) - Honolul
da bombardıman ha..,a filosunun ta
limleri eenasında tayyarelerden biri 

limandaki vapurların Ustilne düş -

müştür. Tayyerenin iki pilotu ölmüş 

ve beş kişi yaralanmıştır. Havai ha 

va kuvvetlerinin kumandanı mira
lay Ashvorth yaralananlar arasında 

dır. 

Bir infilakta 400 kıfİ aidü 

ı:.ek cumhurreisliği 
tilıabatı bu hafta içinde 

Y•pılaeak 

buı.irag, 20 (A.A.) - Reisicum- Paris, 2o (A.A.) - Havas ajan-
Ciy Uia Yegane ııamzed olarak harf- sından: 

ı llı e nazırı Svalkovski'nin gösteril- Barselonadan gelen yolcuların 
tıı: için Cek, Slovak ve Rüten par 1 ifadelerine göro, btı Ş<'hrin varoşla
Olduğu ar~sında katt bir itilaf h:ısıl rının birinin bit" fabrika. mda infi

..... söylenebilir. 
" l lilk olmuş, 400 kişi olmilştUr. \'<!~ \e sicuınhur intihabı çar~arnba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!'!'!!~~lll!'lm!!!! 

ltıtı·llh l>'lrş.embc g{JnO yapılacakhr.. .\.eşek.kül etmiş buluırncııktıi-. 
ab t Başvekfüet için yeni milli temer-

t1' ~d a ı müteakip hükOmet isti- kUz haı·eketiniı1 Şefi Bemu'nun it-
ecek ve Y'"ıı· h"J ~ t · .. 1 

"· u mrne aym gun mi fsı·arla zikredi ınektedlr. ~ - .. 

rap sağanakları arasında ruhlarında 
peyda olnn ve tn şuurların derin
liklerine \'C karanlıklarına kadar 
sokulan düşünceler ve hisler. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
- --------

AtLtürk ve 
Yabancı 
Matbuatlar 

Tiran, 20 (A.A.) - Alba a!ansı 
tebliğ e9iyor: 

Demokratia gazetesi, (Asrımızın 

en mümtaz siması Atatürk) baş -
lıklı makale.<Jinde, büyük ölünün 
tercemei halinden ve eserlerinden 
bahsetmektedir 

Bu gazete ezcümle şöyle diyor: 
Atatürk, asnmtzın en mümtaz 

simasıdır. Filozofların muhtelif me
tafizik manalar vermiş ve şairlerin 
en güzel ve en yüksek sözlerle tas
vir etmiş oldukları ideale o, realist 
nafhası ile can vermiştir. O, söz
leri icraata kalbetmiştir ve büyük 
icraabn lisanı kendindedir. 

Atina, 20 (A.A.) - Atina ajan-
sı bildiriyor: 
G~e eler, Türk milletinin ma

temi hakkında hususi muhabir
lerinin göndermiş oldukları yazı 
ları neşrebnekte berdevamdırlar. 

Eleftiron Vima gazetesi, bilhassa 
Atatürk'Un siyasi ve sosyal reform
larının garbi sistemlerinin basit 
bir kopyası olmadığını belki Türk 
ibdaı olduğunu ve bu reformlarm 
kuvvet ve hayatiyetlerinin Atatür
kUn milletin teceddUdU için husu· 
et bir sistem bulması ve bunu tat
bilc etmesi keyfiyetinde mündemiç 
bulunduğunu yazmaktadır. AtatUr
kün ölümU ile başlıyan yeni devrin 
nişanesi, onun eserine bağlılık onun 
direktillerine bağlılık ve onun pren
siplerini tatbik etmek olacaktır. 

Yesajer Athenes gazetesi, mu· 
barrirlcrtı.ıden moschopoulos'un Ke
malizmin iktisadi doktr-in hakkın· 

dald bir makalesini neşretmiştir. 
Muharrir, bu yazısında Celi! Baya
nn Fnansıyal Times'de intişar eden 
bir makalesine işaret eylemekte -
dil·. 

'Messager d'atheııes muharririnin, 
Kemalist rejiminin memleketin mut
lak istiklalini temin ettikten, TUr
kiyenin bugiln pek az milletin nail 
olduğu istikrar ve itimadı tesis et
tikten sonra Tilrkiyeyi iktisadi lıa
kımdan, en kısa mUddt>t zarfında 
ve tamamiyle rasyonal vasıtalarla 
dünyanın en ilf'ri memleketlerinin 
seviyesine çıkarmağı gaye edinmis 
olduğunu yazmaktadır. 

Ethonos gazetesi de, hususi mu
habirinin u.ıun bir yazısını neşret
mektedir. 

Bütün gazeteler, cenaze merasi
mine ait hazırlıklara uzun yuılaı· 
tahsis etmi~lerdir. 

" 'k d b·ı· · t·sna ••e kıymet ·ı.tibariyle en değerlisi ve lamamıştır. Şu dakı a a ı aıs ı • 
herkes ağlıyor, birçok kimseler kcıı en göre çarpanı f t:rnbul Şehir Ti
dini yerlere atıyor. Bu vaziyet kar- yatrosu tarnfındnn gönderilmiş o
şısında emniyet teşkilatı ve Kızılay lan büyük madeni çelenktir. 38 kişi
tertibat almıya ve muhtelif yerlere lik bir işçi grupunun göz yaşları a
hastnbakıcı memurlar ikameye mec rasında hazırlanan bu muazzam ve 
bur olmuşlardır. muhteşem çelenk üç kişi tarafından 

Küçük çocuklarrnı arkalarına tu!'!ııum\k g~tirilmiştir. 

bağlamış köylü kadınlar ağlıyarak ~İ11 ... uhlırts llcyetleı·ilı Ziym·etle·ri· 
katafalkın önünden geçnw.ktedir - Ankara, 20 (Hususi muhabırı-
ler. Yağan yağmura rağmen on bin mizden telefonla) - Bugün Anka
lerce halk kesif bir sel halinde a- raya gelmiş olan murahha.q heyet
şağıya doğru akmakta ve Atatür - ler Millet Meclisi Abdülhalik Renda 
kün önünden geçerek aziz Şefe son ile Başvekil Celal Bay arı ziyaret et
ihtimm rasimesini yerine getir - mişlerdir. Ve askeri heyetler de Ge
mektedirler. Vali Nevzat, emniyet nel Kurmay Başkanı Mareşal Fev
tedlJirleriyle bizzat meşgul olarak zi Çakmağa birer kart bırakmı~lar
intizamı teminde büyük amil ol - dır. 

Bütün bu heyetler saat 2.30 ile muştur. 

An.karada. Bulunan Er.nebi 4.30 arilSında da Çankaya Riyaseti-
Heyetlcı• cumhur köşküne giderek defteri 

Ankara, 20 (A.A.) - Dün An- mahsusu imza etmi~lerdir. 
karaya gelerek ve Fransız manda Bilecikte 
idaresi heyetleriyle Bulgar heyeti Bilecik, 20 (A.A.) - Atatürkü 
ve Bulgar askeri kıta.'iı, İran, Yu- hamil bulunan trPn lzmitten dokuz 
goslav, Sovyet, Fransız ve Alman buçukta ka,Jktı. Şehrin içinden göz 
kıtaatmdan sonra bugün de sıra ile yaşları ve hıçkırıklar arasmda ~eç
husuı;i trenleı·le Yugoslav heyeti, tik. Tren bUtün istasyonlarda b·re: 
İngiliz heyeti ve askeri kıtası, Sov- dakika duruyor, istasyonlar mesa
yet, Fransız, Alman, Polonya, Ar- lelerle aydınlanmış, hattın iki tn
navutluk, Mısır, Macar, İtalyan. rafında toplanan gözleri yaşlı halk, 
Estonya, Letonya, Danimarka, İs- Büyük Atasına son teşyi vazifesıni 
p11nya, Suriye, Y.'inlandiya, Hollanda yapıyor. 

Belçika, Çek, Japonya, İran, Afga- Arifiyede Adapazarından gelen 
nistan, Milletler Cemiyeti, Düyunu keaif bir kıtlabalık yine m•l~ler
unıumiye heyetleriyle Yunan heyeti le treni karşılada. Ağlamalar ve fer 
ve askeri kıtası ve Rumen heyeti ve yatlar arasında Ankaraya doğru, 
askeri kıt.ası Ankaraya gelmişler ve yollanıyoruz. 
heyet azaları Ankarapalas ve Belvü Bilecikte mah,ert bir kalabalık 
palasta kendilerine tahsis olunan da var, binlerce halk toplanmış Büyük 
irelere veya kendi elçiliklerine, ln- Atayı selimlıror. 
giliz kıtaatı Gazi Terbiye Enstitü - ESKIŞERIRDE 
süne, Yunan kıtaatı İnşaat uı.ta Eskişehir, 20 (A.A.) - Uile -
mektebine, Rumen kıtaatı Jandarma cikten sonraki istasyonlarda da ay-
enstitüsilne yerleştirilmişlerdır. ni hazin ve candan tezahürata şahit 

lapanya Heyeti oluyoruz. Gece yansından sonra 
Büyük ölü Atatürkün cenazesin- olmasına rağmen her istasyonda el 

de cumhuriyetçi İspanyol hükumeti- terinde meşaleler tutan kadın ve er
ni temsil etmek üzere dün tayyare kek binlerce insan BUyiJk Atayı zi
ile t~anyadan bir heyet gelmiştir. yaret ve tavafa geliyor. Ağlıyan ve 
Heyeti hamil bulunan tayyare dün dövUnen insanların Büyük ölünün 
saat U de şehrimize gelmi" ve 15 bulunduğu vagonun etrafında gös -
de de Ankaraya miltevecciren hare- ter<likleri hazin ve matemli teza -
ket etmiştir. Büyük matemimize iş- hürnt anlatılamıyacak kadar içten 
tirak edip cenazede İspanyayı tem- bir ifadeye maliktir. Ellerinde me -
sil edecek heyet azaları şunlardır: şale tutan ihtiyarlar, kadır. ve ço -

Reis Milnakalat naz:rı Bernardo cuklar "Atamızı kaybettiğimize i
Giner Deles Riyos, Reisicumhur na- nanmıyoruz.,, diye fcryad ediyor -
mına General Matz, Ordu namına lar. 
General Rikelmc, Donanma namına Eskişehire sabahın üçünden soıı 
Amiral Fuemkcz, ra vardık .. Gecenin bu saatinde is-

Heyeti şehrimizde İspanya kon- tasyonda binlerce insan va'r. Şeh -
solosu ile Rus konsolosu ve mihman rin biiyükleri, her yaştn halk, ata-
darlıklnrına tayin edilen zevat kar- sına son hfirmet vazifesini ifaya 
şılamışlardır. gelmişti. Bi.ltlin yollnrda derin bir 

Mihmandarlar: ·Deniz Albayı matem havası esiyor. Küçük yaşta 
Bay fbrahim Rıza ve topçu binba- mel(tep çocukları kıpkızıl gözleriy
şısı İh::ıan Akny, Jc inler gibi nefes alıyorlar. Tren 

Heyeti hfimil tayyare saat 16 de bu matemli havanın içinden geçe-
Ankarnya hareket etmiştir. rek Atayı Ankaraya götürüyor. 

Askeıi lleyctlGr Avdete E .. 'V(/ŞEJIIRDE KAP.ŞILAUA 
Başlıyorlm· Eskjşehir, 20 (A.A.) - Aziz A-

Ankara. 20 (Hususi muhabiri- tasına son tazim vazifesini yapmak 1 

miyetlerin hazırladıkları çelenkler 
vagonun etraf ma serpildi. Tren is
tasyona bir nur ırmağı gibi girmif
ti. Yollarda ışıktan huzmeler ve 
kalblcrde deva bulmaz kederler bı
rakarak El\kişehirlilerin göz yaşla
rı ve derin feryadları kadar ağır a
ğır bizden uzakla.'1?lağa ba~layınca, 
saatlerdenberi teessürünü zapta ça
lışan halk coştu, taştı ve sarsıldı. Ka 
öın, erkek, genç, ihtiyar herkes 
.'Atamız gitme, Atamız nereye gi
diyorsun,, diye inliyor, ellerini o
nun mübarek \·arhğı arkasından u
zatarak tilriyordu. 

Sabah olmak üzere ... Birkaç saat 
sor,ra güneş doğ~cak, fakat Eski -
şehir halkı gurup eden en büyük 
güneşin acıın ile uyumuyor, otur
muyor, ağlıyor ve caddelerde dola
şıyorlar, istasl•onun bir ucund:ın Şe
ker fahrika.sma kadar uzanan bü
tün demiryolu boyunca binlerce 
Türk hal& Anl~raya doiru baJc.a. 
rak lııçkırı)'or. 

• POLATLIDA 
Polatlı, 20 (A.A.) - Sabalua 

yaklaşmıı, olmasına ve souğun an. 
masına ratmen trenin geçtiği yol -
larda ellerinde meşale tutan halle 
yığınları göze çaı·pıyor. Nemli sm
ler Bil,Kük Atanın naaşını lqlyan 
vagonu arıyor. Vagon çiçekler için 
de l'e katarın en sonundadır. Ata
türkiln vagonu görilnilnce hıçkırık
lar ve feryatlar başlıyJr. 

Tren Polatlıda büyf:k tezahürat
la karşılandı. Uzak köylerden a -
kan halkın iltihakiJe istasyonda artı 
binden fazla kalabalık birikmişti. 
Polatlı bir hıçkırık musikisi içinde 
Büyük.Atanın matcm.ni y:ışıyordı.. 
Tren kısa bir müddet durdu ve göz 
yaşları içinde yoluna devama baş -
ladı. 

Etimcsut, 20 (A.A.) - Şafak
la berabPr Atatürklin naaşını g,.ı~;m 
lamaya gelen tayyareler gözilktil ve 
geniş kavisler çizerek trenin Üi'e
rinde uçmağa başladılar. Alaca ka
ranlıkta hattın iki tarafına di?i.en 
halk yığınları görüHlyor. Herke.'J 
boynu bükük, gözleri yaşlı Büyük 
Ataya son teşyi vazifesini yapıyor-
lar.. · · · 
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Kahvehane 
Bizde kahvehanelerin ayn bir 

hususiyeti vardır. Çünkü bizde 
kahvehane her yaşta ve her sevi
yede bulunanlanmızın gündelik ha 
yatlannın bir kaç saatini işgal e
der. Biz orada günümüzün bu bir 
kaç saatini kahve, çay, nargile iç
mek, tavla ve kağıt oynamak gi
bi basit meşgalelerle geçirmeyi a
det edinmişizdir. 

Bu itiyad neden ileri geliyor' 
Çünkü her ferd, her gün sabahle· 
yin evinden masasının veya tezga
hının başına, akşam üstü de işin-' 

den evine gidip gelmek için otoma
tik bir yaşayış sistemi takib ede
mez. Boş vakitk>.;..ıi ev ve iş ha
yatının dışında / ınan bir muhit· 
te geçirmek ister. 

Bu mülahazayı, bugün sade ih
tiyarlarımız ve orta yaşlılarımız 
için değil , gençlerimiz i(;inde ileri 
sürebiliriz. Şurasını açık söyleme
liyiz ki, bugünün gençliği, dünkü 
gençlik gibi, anasının dizi dibin
de veya köşe penceresinın camı ar
kasıiıda vakit geçiren silik ve so
luk bir kitle değildir. Bugünün e
nerjili, müsbet kafalı, marazi duy
gulardan silkinmiş gençliği için ça
lışmak, öğrenmek nasıl bir vazıfe 
ise, gezmek, görmek, eğlenmek, 

her hangi bir yerde arkadaşlarile 

buluşup konuşmak da ayni derece
de bir ihtiyaçtır. 

Bu sözlerımden sakın gençler 
tahsil · hayatının yorgunluklarını 
kahve köşelerinde dinlendirsinler, 
eğlence ihtiyacını iskambil veya 
tavla oynıyarak gidersinler gibi bir 
mana çıkarılmasın. Benim anlat
mak istediğim şudur: 

Mektepte dersini bitiren ve ev
de vazifesini hazırlıyan her gencin 
biiyüklerde Ölduğu gibi ve belki on
lardan daha büyük bir hakla kafa
sını dinlendirmek için ara sıra 

mektep ve ev hayatının haricinde 
bir rrı.uhit aramak ihtiyacını hisset
mesi gayet tabiidir. Bizde kahvC'· 
hanelerden başka gidilecek neresi 
var? Hele bu kış günlerinde bir 
kimse mesela bütün bir pazar gü
nünü, eğer ziyaret edecek ahbabı 

da yoksa, nerede geçirebilir? 

O halde, bütün medeni meınl~
ketlerde olduğu gibi bizde de bo~ 
vakitlerimizi daha iyi bir şekilde 
geçirebilecek müesseseler açılınca
ya .kadar, kahvehaneler gündelik 
hayatımızda rol oynamakta devam 
edecektir. 

TiLKi 
·····~···· .... ····· .. ····················· 
Evkaf idaresi faaliyete 

geçiyor 
Evkaf idaresi memleketin bütün 

şehir ve kasabalarındaki harap ve 
yıkık olan cami ve medreselerin işe 
yaramıyaıılannm yıkılmasına ka
rar vermiştir. Evkaf idaresi ~iı -
tün bu eserleri umumi bir tasnife 
tabi tutacaktır. Bu tasnif neti'* 
sinde İstanbul ve diğer yerlerde işe 
yaramıyanlar derhal yıktırılacak • 
tır. Bundan baııka evkaf umum 
müdürlüğü ııehirlerdeki arsalarını 
park şekline ifrağ edecektir. Ca -
milerin ve medreselerin yanlarında 
bulunan tahta perde gibi ve tahta
dan yapılını§ olan inşaat yıktırıla
cak, yerine beton yaptırılacaktır. 

Evkaf idaresi bundan • sonra 
şehrin umranına geniş ölçüde İ§

tir&k etmeğe karar vermiş ve he
men faaliyete geçmiştir. Bu mak
satla şehrin büyük semtlerinde ev
kaf otelleri, hamamları ve memur
lar için de aynca ucuz kirıftık apar
tımanlar yapmağa karar vermiş
tir. Bunların inşasına bir aya ka
dar baıılanacaktır. 

J Halkevleri 
Fatih Halkevinden: 
1 - Ulu Şefimiz ve eşsiz Atamı 

zın yuksek ve ebedi hatırasını ıı.ıı -
mak ve bağlılığımızı sunmak iize
re bugün saat 11,45 te ev kurağın
daki toplantı salonunda bir tören 
yapılacaktır. 

A - İstiklal marşı 

B - Söylev 
C - Atatürkün gençliğe hitabe 

Jeri 
Ç - Üç dakika ihtiram vakfesi 
2 - Bu toplantıya herkes gele

bilir. 

YENISAllAH 

DENiZ ORTASINDA 
ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Yelkenlinin Başına Gelenler 
• • 

''Meğer Bu Bir Karpuz Kayığı imiş. lngilizler . . 

Bizi Bu Kayığa Vermek için Karpuzların, 
Yarısından Faz/asını Denize Döktürmüş/erdi.,, 

' • 
• 

Bir Tahtelbahır denizin içinde avını bekliyor 

-12-
~asıl kaptanın müdahalesi ü

zerine sergüzeştinin sonunu anla -
tan Ahmet Nazmi Gökdeniz kap. 
tan: 

- Evet, diyordu, tahtelbahir 
denizin yüzüne çıktığı zaman görü 
nürlerde bir yelkenliden başka ge 
mi yoktu. 

Bu ualık birdenbire •bir silah 
patladı ... Bu tahtelbahirden atı

lan bir mavzerdi. Kısa bir müddet 
sonra bir silah daha patlayınca e.. 
peyce yaklaştığımız yelkenli ge.. 
minin yelkenlerini indirmeğe baş
ladığını gördük. Tahtelbahir ta
mamen harp vaziyetine girmişti. 

Küçük topunun başını topçu efrat 
işgal etmişti. 

Biraz sonra yelkenli ile borda 
bordaya geldiğimiz zaman bunun 
bir karpuz kayığı olduğunu gör
dük. Kayık ağzına kadar karpuz 
yüklü idi. İngiliz tahtelbahir ku
mandanı yelkenlinin kaptanına 

bizi Tekirdağına götürmesini söy
ledi. Fakat yelkenlinin rum kapta 
nı bizim on kişiden fazla olduğu
muzu görünce itiraz etti. 

Hele yelkenliyi kiralamış ol
du'Jcları anlaşılan iki arnavut bizi 
almamak için İngilizlere bin bir 
dil döktüler. Fakat tahtelbahir 
kumandanı emri yerine gelmezse 
yelkenliyi derhal batıracağ:ını çok 
katt bir lisanla bildirince gerek 
karpuzların sahibi arnavutlar ve 
gerekse rum .kaptan .koll&nnı ımra
yıp yelkenlideki karpuzları deni
ze dökmeğe başladılar. 

Yelkenliyi bizim hepimizi ala 
bilecek şekilde boşalttıktan sonra 
tahtelbahir kumandanı kayığa 

geçmemizi söyledi ve biz kayığa 
geçtikten sonra da tam yolla yanı 
mızdan uzaklaştı. 

Fakat tahtelbahirin uzaklaş
masile tehlikeyi atlatmı~ bulun
muyorduk. Meğer asıl tehlike bun 
dan sonra başlıyormuş!.. 

Yelken !iyi kiralıyan karpuz sa 
bipleri arnavutlar karpuzların ya
rısından fazlasının denize dökül • 
mesine sebep olduğumuz için bize 
adamakıllı içerlemişler. Söylenme 
ğe ve ara sıra yüzümüze ve belle • 
rindeki silahlara bakmağa başladı 
!ar. Benim bacağım fena halde 
sızlıyordu. Arkadaşlar da geçir
dikleri felaketten hırpalanmışlar
dı. 

Yelkenlide iki arnavuttan baş
ka, kaptan tayfa ve saire olarak 
beş altı kişi kadar vardı. 

Yelkenlinin kaptanı bizim mü
rettebatı kayığın bas ambarına in
dirdi. İkinci kaptan.ım Tahsin ile 
•ben güvertede kaldık. 

Bıraz sonra yelkenli tekrar yel Gece yarısından sonra Tekir-
kenlerini açtı ve rotasını değiştire dağına yanıışıp iskeleye çıktık ve 
rek başkıı. bir istikamete yol alma oradai:i askeri makama vaziyeti 
ğa başladı. Arnavutlardan biri: anlattık. Yelkenliye ve arnavut-

- Biz sizi Tekirdağına götüre lara ne olduğunu bilmiyorum. Bi
meyiz. Zaten bizi zarara soktu- zi hemen İstanbula sevkettiler ve 
nuz. Biz tekrar marnıamanın Ekin bu suretle hayatımızı kurtardık. 
lik adasına dönüp oradan karpuz İşte tahtelbahir hadisesinin hi-
yükliyeceğiz. Sizi de o adaya çı- kayesi ... 
Jcarırız, dedi. * 

Vaziyet daha tehlikeli bir sat Sözünü bitirmesiyle oturduğu 
haya dahil oluyordu. Çünkü Ekin- iskemleden ayağa fırlaması bir 
Iik adasında barınmamız bir mese olan Ahmet Nazmi Gökdeniz kap. 
le idi. İkinci kaptanımla beraber tana teşekkilre bile vakit bulama
arnavuda yalvardık, yakardık. dım. Onun hiç arkasına bakma
Fakat herifin damarı tutmuştu bir dan rıhtıma doğru bir gidişi vardı 
kere ... Nuh deyip peygamber de- ki olur şey değil. .. 
miyordu. Nazmi Gökdeniz kaptanla be-

Bir aralık aklıma bir çare gel- r&ber oturduğumuz "Seliinik,, kı-
di. bunu Tahsine açtım: raathanesinin bir masasında şimdi 

- Tahsin, dedim, •bu herifler Vasıf kaptanla karşı karşıya kal
liif anlamıyorlar. Eğer. bizi Ekin- mıştık. Kaptan: 
lik adasına bırakırlarsa hepimizin - Nihayet, dedi, ona bu sergü 
açlıktan ve bakımsızlıktan ölmesi zeştin sonunu da söylettiniz ya .. 
muhakkaktır. Zaten hava da ka - Evet, dedim, söylettik, söy
rarmağa başladı. Sen istersen )ettik ama çektiğimi bir ben bili
kimseye gözükmeden baş ambara rim, brr siz, bir de Allah ... 
in. Orada bizim müretebata va- Rıza Lebip ASAL 
ziyeti anı.at. Yukarı çıksınlar. Bu YENİ SABAH - Yarın halen 
herifleri nasıl olsa başa çıkıp alt Şirketi Hayriyenin ispektörü bu
ederiz. Ondan sonra da başımızın lunan eski kaptanlarımızdan Sezai 
çaresine bakar, yelkenliyi istediği Günur'un meraklı bir sergüzeştini 
miz tarafa sevkederiz. okuyacaksınız. 

Bu ara !ık rum kaptanın yanın-'"""':"'~-'V'-'V'vvvvvvvv""""""""""IVV 
daki arnavutlardan birinin de uy- Zıraat bankasının zürraa 
kuya dalmış olduğunu gören Tah- açtığı krediler 
sin, derhal kayığın baş ambarına 
indi ve bir müddet sonra da müret 
.tehatla..Iıir.Jikte.. :ve .aııi ol6mk gü -
verleye fırlayıp k~tanın bıılundu 
ğu kısma hücum eti. Bizim efrat.. 
tan birkaç tanesi de tayfaların ii
zerine hücum edip o bit)cjn halle
rinde herifleri bağlamağa muvaf
fak oldular Arnavutlar ve gemi 
nin rum kaptanı bağlanmışlardı. 
Bunların silahlarını da aldıktan 
sonra neye uğradıklarını şaşırmış
lar, bu sefer onlaT bize yalvarma
ğa başlamışlardı. 

Mücadele bir hayli çetin oldu
ğu için bizimkiler de zaten yorgun 
olduklarından fena halde bitkin 
düşmüşlerdi. Kendimi bir yokla
dım, fakat yelkenliyi istediğim is
tikamete sevk ve idare edecek 
kudret ve kuvvetim kalmadığını 
götünce rum kaptanın •bağlarını 
çözdüm ve: 

- Eğer, dedim, sen bizi Te
kirdağına götürürsen sana bir şey 
yapmayız. Ben de kaptanım. Fa
kat yaralıyım. Gemiyi sen idare e
deceksin. 

Rum kaptan can korkusiyle 
muvafık cevap verdi. Ve hemen 
yelkenlinin dümenini kırarak Te
kirdağına doğru yol almağa başla 
dık. 

Ziraat Bankası bu sene şimdiye 
kadar tütün avansı olarak zürraa 
(50) bin lira kadar bir para da -
ğıtmıştır. Zurraı kredi kooperatif
lerinde aza olan zürra muhtaç ol • 

dukları kredileri tamamen almak
tadırlar. 

Aza olmıyan zürraa da bir ko • 
!aylık olmak üzere Ziraat Bankası 
kanalile avans verilmektedir. Bu pa 
raların da yekünu 50 bin lirayı bul
maktadır. Ve avans verilme muame 
lesine devam olunmakta olduğundan 
_bu yekunun hayli artacaiJ tahmin 
edilmektedir. -·-

Turistik oteller 
Deniz Bank idaresinin memle

ket turizmile daha yakından ala • 

kadar olarak memleketin bir ço}< 
yerlerinde tursitik oteller yaptıra
cağını yazmıştık. 

Bu cümleden olmak üzere bu 
sene içinde inııaa tına başlanacak 

olan Trabzon otelinin inşaat mas
rafı olmak üzere Trabzon idaresi
ne 180 bin lira gönderiltniştir. O

telin inşaatına yakında başlanacak
tır. Hitamında da derhal Rizede 
yapılacak olan otelin inşaatına ge
çilecektir. 
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Büyük Harp Dünyaya 
Kaça Mal Oldu 

Bu Harpte 20 Milyon insan işe 
Yaramaz Bir Hale Gelmiştir 
1914 - 18 harbi, beııeriyetin §İill· 

diye kadar tanıdığı afetlerin en 
korkuncu olmakla kalmamış, aynı 
zamanda harbe iştirak eden devlet
lere de çok pahalıya mal olmuş
tur. 

Bu masrafların bir bilançosunu 
yapmak şüphesiz ki gayet güçtür. 
Buna rağmen bir çok memleketler
de bu hususta eserler yazılınıştır. 
Bu eserlerin mütaleasından bazı 

neticelere varmak mümkün olur: 
lnsan kayıbı : 
Muhtelif muharib devletlerin 

insan kayıbı 8 milyona baliğdir. 

Almanya 2 milyonla başta. Sonra 
Rusya 1,700,000 ile, Fransa 1 mil
yon 400,000 ile, tngiltere 900,000 
ile, eski Avusturya - Macaristan 
800,000 ile, İtalya 465,000 ile, Bir
leşik Amerika 51,000 ile insan ka
yıbı listelerinde yer tutar. 

Bu rakanılara hastalıktan ölen 
3 milyondan fazla insanı da dahil 
etmek 18.zııııdır. Rusyada yalnız 
1,300,000, Fransada 500,000, AI
manyada 400,000, tngilterede 250 
bin, eski Avusturya - Macaristan
da 200,000, İtalyada 150,000 kişi 
hastalıktan ölmüştür. 

Yaralı miktarı 17 buçuk milyo
nu geçmiştir. Bu miktardan 5 mil
yon kadarı Rusyanın, 4 milyonu 
Almaııyanın, 3 milyonu Fransanın, 
2 milyonu eski Avusturya • Ma
caristanın, 1! milyonu tngiltere
nin, 1 milyonu İtalyanın hissesi
ne düşer. 

Cihan Harbi, netice itibarile ö
lü ve yaralı bakımından 20 milyo
nu tecavüz eden insanı müteessir 
etmiştir. 

Nüfusa nisbetle, harpten müte
essir olan devletlerin başında Fran
sa gelir: 28 nüfus başına bir ölü. 
Almanya 1/32, Avusturya - Ma
caristan 1/50, İngiltere 1/ 57, ıtaı. 
ya 1/79, Belçika 1/200, Birleşik 
Amerika 1/2000. 

Harp yalnız cephelerde döğüşen 
insanlara tesir ettiği. gibi sivil a
hali de t:ephedekilerden daha az 
zarar görmüş değildir. Britanya 
Hindistanında gripten ölenlerin sa
yısı 6 milyonu geçmiştir. Vefiyat 
muharip devletlerde ve hatta bita
raf devletlerde, normal zamankin
den çok fazla olmuştur. 

Harb masarifi: 
Harb masarifi tabirile münha· 

sıran harb için yapılan masrafları 
anlamamalıdır. Bu .masraflar lis
tesine .doğrudan doğruya harb mü
nasebetile yapılan masrafları ve 
bir de askeri tazminat, harb· kur
banlarına yardım veya akdedilen 
istikrazların aınortismanlanna ka
dar verilen faizlerin teşkil ettiği 
masraf grupunu ayırmak lazımdır. 

Umumiyetle bir çok hükiımetler 
harb masarifi listesine maaş ve 
borçlan iliive etmemişle~dir. Bu
rada mevzuu bahse<!iJen istatistik
ler hıırbi takib eden senelerde vü
cuda getirildiğinden Fransız frangı 
olarak tesbit edilen bu miktar bu
günkü franga uymaz. 

Bu kaydi göz önünde tutarak 
bu masraflar Fransa için 145 mil
yar; Almanya için 231; İngiltere 

içiıı 180, Birleşik Amerika ıçın 
114, Rusya için 192, ltalya için 
58 milyar frank tutar. 

Harb zararlan: 

Harb zararları, harbin sebep 
olduğu tahribat ve zararlardır. 
Fransa için bu zararlar 160 mil
yara, İngiltere için 40, Rusya için 
83, İtalya için 120, Belçika için 
30 milyara çıkar. Diğer devletler
le bu miktarlar 500 milyarı teca

vuz eder. Fakat askeri maaş ve te
kaüdiyeleri ve borçların faiz ve a
mortismanları da ilave edilirse 
4500 milyar gibi bir rakam karşı
sında kalırız. 

Harbe iştirak eden devletlerin 
ne kadar masrafa girdiklerini, on
ların harpten evvel ve harpten son
raki bütçelerini mukayese ile de 
anlanabilir ve daha iyisi harpten 
evvel ve sonraki umumi düywı 

miktarı karşıla§tırılabilir. Aşağıda-

ki table bir İngiliz mecmuası tara• 
tından tngiliz Iira.sı olar&k tesbit 
edilmiştir: -

İngiltere bütçesi 198 den 2,972 
mllyona; Fransanmki 208 deli 
1,714 milyona, İtalyanın lU deli 

1,014 milyona. Birleşik Amerikll" 
nm 209 dan 1,634 milyona, Alınııll• 

yanın 175 den 1, 752 milyon tngiliı 
lirasına çıkmıştır. 

Harpten evvel ve sonraki dil· 
yunu umumiye miktarlarının yü1• 
deleri de çok dikkate şayandır. BU 

yüzde, İngiltere için 948, FransB 
için 394, İtalya için 333, Birleşik 
Amerika için 2025 ; Almanya içill 

2841, Bulgaristan için 219, Tür
kiye için 189 dur. Bitaraf devlet· 
)erde bundan kurtulamıyarak ao· 
landa için 88, Norveç için 132, ts· 
veç için 174 ve tsviçre için 856 dıt· 

Şimdiki şerait altında, harbill 
bütün bir devletin sahasını ve ser· 
vetini ve bütün nüfusunu ayakJa!I• 
dıracağı bir mahiyet aldığındanbe· 
ri, boğuşmada muvaffakiyet de 
bir kazanç vermiyecektir: ı.ı:ıığ· 
!Uplar için olduğu kadar gıılipter 

için de beşeriyetin yeniden vaMi 
hayata dönmesi çok felaketli ve 
korkunç olacaktır. 

!Hl ıııı l!G 

Dünyanın en tehlikeli 
böceği Londradadır 

''Siyah dul,. adındaki dünyıı• 

nın en tehlikeli böceği Londra 
hayvanat bahçesindedir. 

Bu küçük dişli örümcek, ufak 
bir ısırma ile bir insanı üç sa.at içe 
risinde öldürebilir. Çıkardıjı ze• 
hir o derece tesirli ve ş.idetlidir Jci 
buna karşı koymak için henüz bir 
panzehir bulunamamıştır. 

"Siyah dul,, Amerikadan ln· 
giltereye getirilmiş ve derhal hat· 

vanat bahsenin böceklere mahstlS 
kısmıı.da tecrübe edilmiştir. 

Hayvanat bahçesi .direktöril 
bu yeni misa,firin mevcıı,diyetinden 
çok endişeye düşmüştür. Mııhte· 

mel bir hava hücumu takdirinde 
bu böceğin derhal öldürülmesini 
temin edecek tedabire tevessül e· 

dilmiştir. Çünkü gürültü patırdı 
arasında bu örümcek kutusundıın 
kaçtığı takdirde, Londrada büyilk 
bir süratle ölüm saçacaktır. 

"Siyah dul,, birkaç güne kadar 
yüz kadar küçük örümceğin ıınıı· 
sı olacaktır: 

Bu hadise hayvanat bahçesi 
memurlarını çok teyakkuzıı se~· 

ketmektedir, zira bu yavrular ıcil• 
çücük de olsa, dişlerinde ölüm ss

çan zehir bulunmaktadır. 

Kutun.un k;enarlarınd-a küçillı 
çatlaklar, gardiyanın ihmali gibi 
küçük bir kaza derhal büyük bit 

felaket halini alabilir, çünkü bU 
hayvanlar çok süratle tekessür et· 
mektedir. 

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

MÜTEFERRiK· 

Misafir denizciler 
Ulu Şef Atatürkün çenaze tö ' 

reninde bulunmak üzere ·birkaÇ giiO 

denberi limanımızda bulunan ecııe· 

bi harp gemileri mürettebatı diiO 
şehre çıkmışlar ve görülmeğe değer 
birçok yerlerle müzeleri ve caırıil•~ 
ri gezmişlerdir. 

Avukatlık kanununun ta tbikİlle 
hazırlık 

Önümüzdeki aydan itibaren t;ııt 
bik edilmeğe başlanacak olan a"'-1'. 
katlık kanunun tatbiki etrafında~' 

. hazırlıklara devam olunmaktadır· 
Adliye Bakanlığı yeni kantıı1 '1 

göre teşkil olunacak baro mınta1'9• 
!arını tesbit etmektedir. Diğer W 

raftan yine kanuna göre hazırıao· 
ması icap eden, avukatlık stajı, !JI• 

limatnameslnin hazırlanırtasınıı M· 
vam edilmektedir. 
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K a r ş ı la _n d ı? Okuyucularımızdan AldığımıZf 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz .. 1 

I• 
Her Taraf Sonsuz Bir Teessür İçinde. Her es. 

ATAMDAN 
SON A'YRILIŞ 

• _==z; 

Tarih 
c& Ağlıyor, Herke~ J-lıçkırıyordu 1 

~~zi terketliğin o felaketli zaman 
Qlr • Bıyah mateme bürünmüştü ci- , 

G" han ı 
., 

0zlerim görmüyor nala semayı 
"-Ul -agım duymuvordu bağrılan her 

sadayı 

il 

Nuri kemaliyle münevver iken kevni zaman 

Şerbeti mevtü içip çün vaktoldu temaır 

Arzı aemavat kan ağladı bu zeman 
Bakiden gayri baki değildir gevni mekin 

Her ne kim olursa olsun nihayet olur nihan 

İzmit 19 (Yavuzla beraber giden 
muhabirlerimizden) - Aziz ölüyü 

hamil olan Yavuz, mukaddes emaneti 
ni alı'r almaz 101 para t.op atmaia 

· başladı . 
Bu dakikada İstanbul limanının . 

manzarası şu : 
hayyıliyemut tarihinde oldu vakti temam , Üsküdardan Tophaneye kadar 

})· olan saha bomboş .. Tophane n köp 
JYordum dünyada mıyım yoksa 1938 rü önlerinde ne bir vapur ne bir 

}) . rüyada mı? , Gazlah harfleri tarihindir reisi cihnn. sandal var ... Her gün bu saatlerde 
edıler Atatürk öldü daha sb bu- ~ref nuri hakikatten ayrılmaz er olan daimi bir faaliyet ve hareket için· 

A rada nn? Gelmedi mialin cihane ey aahibi zeman de bulunan, içinde küçük büyük va 
n~lnl?. öldü, babamız öldü # purlar kaynaşan limanın bu kısmı 

Unyay .. ı · t k Tapu idaresinden mütekait a nur saçan goz erı ar ı bugün derin bir sükunet içinde ses-
~~ü· ~-~~~~~~~~~==~~~-~=~Ş~fil~a~f~cl~t~in~K~I~V~R~A~K~~ ~w~induru~~. ~~~ 

~e Yazık ki o eceli yenemeden gitti 
nun çizdiği yoldan yürür her Türk 

f crdi 
Zaferi kallı' · · d · yerı'ne ımızın en erın 

erdi 
.\taınız yaşamak Türk için en bü

yük derdi 

Y erıikapı ortwJkul 

B. - 1 Siireyya ôZCANDAN · 

~ 00 00 

l>erşembe 
§e E\ret ... 10 Teşrinisaninin bir per

nıı..._1. B .. 
V\:Ş ... u gun ... 

'!'ürk Atasının, gözlerini hayata 
ebediyen kapadığı gün ... 

'ey Azi1.. bir kalbin durduğu . gün ... 
~ aıiz Atam ... Cümhuriyetin ba
~a dı"ktiğin o kızıl bayrak bugün 

Ynunu eğmiş sa.na ebediyen VP.· 

da ediyor ... 

li liazin hazin dalgalanı.,ile ve ii.ze-
tıde bir hakikat gibi parlıyan ay, 

~dtzue seni son defa 
0

selamliyor ... 

d.ı ~bii,. durdu... Gözlerin kapan
llı... fakat eserlerin, hayalin söıı-

edi ve hiç sönmiyecektir ... 

. liayalin kalblerde, . eserİerin ta
l'i.1lerde hayata . gülecektir ... 

~n bir dahisin ... 
17 tnilyon '!ürkün babası ... 

t Gittin... Artık ebediyete kavuş
bu.n Türkü yetim ve meyUs olarak 
ll'aktuı. 
17 tn.ilyon Türk arkandan bü-. -

tliıi kalblerile ağlıyor.. sana olan~ 
::İsini, sayglSını, hürmetini gök- : 
" e g~n aziz ruhuna haykın-
,,or ... 

're . 
he l\in kaybolacak, fakat ruhun 

1
. 

g l' 2an:ıan Cüınburiyet göklerinde 

~~e 17 tnilyon TUrkil idare ede-... 
d ~ile değil, nef esile ... kanun1arile ,. 
eğil sev · i t gıe le .. 

Y Ulu Atamız, aramızdan ay

~ken, gözlerin arkanda bırak• 
1ıs111 • • 
ha ınsanhk eserine bir kere da-

da\~ Jru? 
l<aıb· t .. uı dururken arkanda bırak-

~gın 17 ınilyonun matemini, tah· 
olarak ' tesbtt edebildin mi?. 

llıu ö d . .. n enınız:-.. 
ıtateın · . . . . 

tlhıuu . ınıızın derecesı uzun bır 
\tt:tlid·ıü, gece yapacak kadar kuv
~ildtnı.r ... sen öldün.. ara~dan çe
arıcaa tüneş bile koyu bulutların 
tay, ltıa Bakla.nar ak matemini f e-

akıttı:. . · 
nulutı 
~ ar bile ağır, ağır bu ma-

lia vası için yu·· dül' l.f ı er... , 
~ı· .. ~leket ıssız bir aleme döndü. w • gu . 
d.i n cweı kaynru,an yurt şim-

suatu 
tine ... Atasına ağlıyor ... önde-

... Bab 
dahi , .. asına... Herşeyi olan o 

~e aglıyor E: ... 
'Y aziz ,ı_,_. 

"E!da "'41U sana ebediyyen el-... 17 . . 
~Vec) ınılyon Türkün sesile: a ... 

t 
Tahsin Akatlın 

Erkek Lisesi 

ATA M ,A 
1 

Unutma ki Atam senden sonra btı 
Toplanarak bütün millet ant içtik. 

O en büyük armağanlardan aziz 

Eserini korumağa sözleştik. 

Ah insanlık acizliğin kayDağı, 

Gözlerimiz .ağlamakla kalıyor 

Dtiştü yesin kalbimize sağnağı 

Bütün millet senin için ağlıyor. 

Rahat uyu müsterih ol kabrinde 

Çünkü herkes seni her an anıyor. 

Yarasına dokunulmuş her garip 

Kalbi her an sızlıyarak kanıyor. 

Atam gittin fakat kalbimizdesin 

Bize emir verecektir gür sesin. 

Bize çetin anımızda yine sen. 
Nurlu yolu bul uf) göstereceksin t 

Bugün bir güneş battı 

O güneş asla batm~z. 
Çünkil neler yaraitı. 

Canımıza can kattı. 

Cumhuriyet devrin& 

İlk temeli o attı 

Bu eserin en sonra 
' 

Türk gençliğllıe bır:.ıktl. 

Seni emanet için. 

Acunda yok yerimiz 

~ tamız mezar olsun 
Sana bizim kalbim;7' 

Jl 

lı 

ı: 
t' 

Caialoğlu erkek okulundan · 
Abdillkadir Y ~ZAN 

88 

EY V ·A ·H ... ·· 
~iz ağlarken huzuruiıda, ~zel mai'mum, ebet hain r . 

~Ebet ki, sen arşa çıktıkça, senin payindedir kain! .. : 
Geçersin, bizleri bıraktıkça öksüz, muztarip ... Eyvah ı 
Ebet ki, ·cevJerle olup şimdi geniş bir rah. · 

Ese~ rüza-ar .!1~ zaİi~di... Ölümlerden ibaretti. .. 
Bütün e~rafa sald}l'dı, bütün ervahı titretti ... · 
Dökil~müş, ha~ta. solgun birer yaprak şimdi her ruh! 
Eğilmiştir huzurunda, vedaından senin mecruh ı 

Bu binlerce perişana, Atam, bir tek sesin yok mu? 
Senin muciz, senin pür şen, senin gerçek sesin yok m'? 
Nasıl sussun bu heybet ki, önünde şimdi Türk ailar! 
Şimdi milyon göz yaşından huzurunda denizler var! 

Çağlasııı, coş.qun deniz ... Heyhat! Sema susmuş, feza mirur! 
Ebet artık o heyaetle güneşlerden de. nuranurt... 
Ebet ki, cevlerle olub şimdi geniş bir rah, 
AG~çersin· bizleri hırakbkça öksüz, muztarip .... Eyvah ı 

Hukuk fakülteai mezunlarından 
Oaman lamet ULUKU'İ: 

GÜNEŞ BATTI . 
Sus, kulak ver. ·Biraz kendini dinle; 
'Vrlığın aihyor. bütün kederiyle. 
Ne yapabilirdi, ah .. Koca Türklük? 

. Tabiat, insanlık, varlık bütünlük. 

Bir. kay~p ki bütün cihan ağlasın 
Benliğim var dağlansın, küssün, yan 
On beş yıl başında Türkün güneşti, 
iierkes çok yakından ona bir eşti. 

Koca güneş söndü, devrildi battı, 
DilUln yıldızları öksilz bıraktı. 
Ağlasın, ağlasın kainat ağlasın, 
Glineş battı. Herkes hüzün bağlasın. •• 

fzmir: BiREBiR 

dük ne bir pervane hareketi ... Ne 
bir sandal ne bir gemi.... Koca deni7 
de tek bir çıt bile yok. .. Gözler bu • 
radan öne çevrilinre manzara bır· I 
denbire değişiyor: Ha .. darpa.şa 
mendireğinin Saray burnuna ka .
dar uzanan ~ahada, tarihe geçen 
bu kara ~ehriayin, bütün ihti~mile 
insanın nazarlarına serpiliyor: 

Yavuz tam "Selimiye,, öniinde 
demirlemiş, yanına yana.~an Deniı 
bankın su tangından yığın yığın 

çelenkleri alıyor ... 
Yavuzun arkasınrla "Hamidiye,. 

"Zafer,, "Tınaztepe,, ve sonra sıra 
siyle İngiliz <Malaya) zırhlısı, Fran 
sız (Emile Batta), Alman (Emden) 
kruvazörleri, (Sovyet), (Yunan), 

ve (Rumen) torpitoları .. biribirin
den 200 metre açıklıkla hareketsiz 
ve sessiz duruyorlar: .. 

Moda sırtları, Kadıköy sahille
ri, bütün kıyılar simsiyah insan 
kümeleriyle dolu ... 

Kızkule~i açıklarında bekliyen 
Akay ve Şirketi Hayriyenin 12 va
puru, bacalarına, direklerine kadar 
tıklım tıklım insanla kaplı ... 

Hepsi, herkes ve her şey en de
rin bir sükunet, en acı bir ıstırap 
içinde ~usuyor, hareket etmiyor, kı
mıldamıyor bile ... 

Hepsi Çelenklerin yüklenmesinin 
bittiğini, ve hareketin başlıyacağı
nı bildirecek ola~ "Yavuz., un işare 
tini bekliyor; "O,, na _son .ac! _teşyi 
vazifesini . yapm~ğa hazırlanıyor

lar ... 
"011 ; büyilk ölü; cihanşümul 

kahraman, şimdi ·"Yavuz,, un arka 
taretleri altında yapılmış katafeltta 
yüzlerce çelegin arasında, yoktan 
yarattığı vatanının şerefli ve muh
teşem bayrağına bürünmüş yatı'! 

yor ... 
. Ve Barbarosun ahfadı, . cesuı: 

deniz kahramanlarımız, başta .~mi

ra! Şükrü Okan, amiral Mahmut ol 
r • • • • , 

mak üzere hiç kımıldamadan bi~ . ' 
heykel sessizliği içinde "O,, nun ba-
şı~da· ihtira~la nöbet bekliyorlar .. 

Pek az ileride süngülü bahriye 
silıihendazları da ayni hürmetle 
dimdik · duruyorlar... 1 

Başvekil Celil Bayar, korgene -
ral Fahrettin Altay, general Cemil 
Cahit, tümkomutanları!ldan Khd -
ri, Ekrem, Zeki, Tufan ve general 
İsmail, Azmi, Hakkı, İlyas, Enis ve 
diğer büyük rütbeli generallf'r, mee 
lis namına gelen heyet taretlerin 
biraz ilerisinde ayni sessizlik içinde, • 
öylece duruyorlar... . 

Başta Ceial Ba~ar olmak üzere 
herkes ; sabahtanberi ağlamaktan 

şişmiş ve kızarmıı;. gözlerini "011 

nun aziz tabutundan bir saniy~ bi
·le ayırmıyor", Hep mıhlanmış ve 
111ikıiatıslanmı~ gibi oraya bakıyor
lar ... 
. İkimizde eminiz; şimdi, h~psi ; 
"O,, nun İstanbuld~n bu ebedi ay
rılış gününün son daikalarıİıda; 11 
·sene evvelki İstanbula· bir ilk gelişi 
düşilhilyor, karşılaştırıyorlar: 

"Atatürk,, bundan tam 11 yıl 

önce, 927 de ikinci defa fethettiği 

!stanbula ilk defa gelmiş ve bu ge
lişiyle İstanbullulara yeni baştan 
hayat, yeni bir alem, bütün bir ı;e

vinç getirmişti.. .. 
· Ne hazin tali .... 11 yıl evvel, yi

ne böyle bir günde bu ~aatlerde; bu 
ay"ni deniz üstünde, ayni sema ve ay 
11i yök içinde dimdik, vakur ve piir 
hayat gelen koca in~an, 11 sene il\>n 

1 

l 

lJ1u Ondeıiıa tahllth.rı köprüden geçerken 

r~ bu şehirden cansız bir kadavra o- Ve biraz sonra Vavaronanın ö -
larak çıkıyoı-... nünden "Matem geçidi,, başlıyor: 

S t 2 '25 Önde Yavuz, arkasında 2 hü-aa , ..... 
Artık bu son ayrılık gününün cum botumuz ve sonra muazzam İn

en son dakikalarındayız... Çelenkle- giliz gemisi Malaya, ve diğer gcmi
rin yüklenmesi bitti... Yavuz ağır ler 500 metre aralıkla ağır ağır Sa
ağır demir alıyor ... İşaret verildi. varonanın önünden geçiyorlar ... 
Hareket başlıyor... Ti.ırk ve İngiliz bayraklarını ya 

Önde Yavuz; muazzam bacala- rıya kadar çekmiş olan Malnyanın 
rından simsiyah bir duman siitu- güvertelerinde beyaz şapkalı ve si· . 
ımnu kara öir hüziin ve matem sem yah elbiseli İngilizler asker ve za
bolü halinde göklere fırlatarak ya- bitleri kımıldamadan bir hizada du 
vaş yavaş aziz emaneti ile ilerleme ruyor ve l.ıu muhterem ölüye İngiliz 
v b ı impatarorluğunun teessür ve elemi ge aşıyor ... 

Cenazenin bulunduğu kıç taret- ni sembolize ediyorlar ... 
ten, Koca zırhlının ön tarafına, Malayanın arkasından gelen 
bayrak direğine kadar, iki sıra ~i- Fransız gemisi biraz daha küçük ol 
yah elbiseleriyle ve muntazam bir makla beraber muhteşem duruyor, 
şerit h:ıli,...,1 ~ ı..~ ı.-:,.n ""-., -iı dizil- onun da arkasında yarıya kadar çe 
mişler kımıldamadan birer . he~·ı kilmi~ bayrağı ve direğinde koca 
gibi duruyoı•ıcu .... bir şanlı bayrağımız hüzünle dalga 

Amiral gemimizin bir tarafında )anıyor .... 
büyük M, diğer tarafında K harfle- Almanların Emdeni bu harbi 
ri okunan iki son sistem hücumbotu 1 umumi kahramanının adaşı; büyük 
muz, arkasında da "Zafer,, ve _"Tı-\ matemin ağırlığı içinde ezilmiş gi-
naztepe,, torpitolari.rle deniıalh ge 'bi..... . . 

·ı · · "' Ve nihayet Türklerin, Türkleriıı mı erımız var ..... 
Ecnebi zırhlıları ağır ağır bun- değil bütün beşeriyetin bu acı ma· 

tarı takip ediyorhr... Saat üçe üç t(:mine iştirak eden Rus, Yunan 
kala Yavuzdan bir alev sütunu ve ve Rumen torpitoları ... Hepsi ağır 
arkaı;ından derin bir taraka yüksel ağır Savaronanın önünden geçi -
di: y~r sonra yana kıvrılıyorlar ... 

4'Yavuz11 hareketinden sonra Bu esnada· Kınalı istikametin · -
ilk ihtiram topunu atıyor ... Bu to- den gelen tayyare de yatın üzerin
pu iç limana çekilmiş "lan gemile- den uçup geçiyorlar ... 
rin acı acı haykırışması takip edi- Yavuz yeni qir top daha attı ..• 
yor.... . Matem geçidinden sonra resıru 

Hepsi "O .. mı ebediyen aı-aların geçide iştirak eden biitün gemiler 
dan alıp götüren "Yavuz .. un. arka- ada istikametinde üç hatta ayrılı
sından sanki ağlaşıyoı: ... Titrek dü- yor: Sahilden itibaren başta Deniz 
düklerle bağrışıyorlat... . bankın Suvat vapuru, arkasında ü-

Simsiynh dunıanlariyle bütün niv_!"rsitelileri taşıyan "Moda,, v~ 
bir heybete bürünen koca Yavuz ı•Kalamış,, ve bunun arkasından da 
artık Selimiye önünden Haydarpa- Deniz öank ve Şirketi ·Hayriyenin 
şay~ yaklaşıyor ... İşte , şimdi· sağ~ 9 ki ceman 12 vapur hepsi ·bir hiza 
kırdı ... Mat.em sembolü olan sibah üzerinde 200 merre ayrılıkla yürü· 
duman dah'a artıyor ... Haydarpaşa yorlar ... 
önlerinden arkay'a, ·İı:ıtanbula doğ- Suv~tın 500 metre · açığında v ... 
r~ bir matem bulutu balİncle uza- biraz daha önde ona müvazi olarak 
nan bu dumanlar, sert rüzgarla şeb ''Yavu~, seyrediyor... . 
rin büt.iln sema!4ında yay'ılıyor ve "Ya\'Uz .. u iki hücumbotumuı 

"H . 'd' " f " • dağılıyorlar... amı ıye,, Za er,, Tınazte~ •• 
• Yavuz sağ çarkından sonra şim ve denizaltılarımız takip ediyor .. 
di geriye, lstanbula doğru çevrildi. Üçü~cü ha~ta da- oaşti:-tfıiili~-

. Arkasından bütün gemiler Hay Malaya zırhlısı olmak üzere sıra ile 
darpaşa l!sesi ile Selimiye önlerine Rus, Alman, Franl'!ız, Yunan, Ru· 
gelince onlar da sağa kıvrılıp Yavu inen iemileri ilerliyorlar .. : 
zu takip ediyor ve başta Malay~ ol- Biribirine müvazi olarak üç "sat 
mak üzere hepsi ayni matem duma .halinde iler_l,iyeıı bu hazin deniz a_l~ 
mm gittikçe uzayan siyah halkalar ymın .seyri, zaten elemle burkulmuş 
halin~e . savuruyo;lar ... · tstanbula 'olan gönüllere en derin bir' teessllr-
doğru giden Yavuz Selimiye önlel"in le karışık heybet veriyor... •: 
.de 1'ola kıvrılarak ağır uğır .geri · dö · · Ve alay bu haloe ile'rliyor.: 
ııüyor, Adalar . islik.ametini alıyor.. Saat tam 4 ... 
(SAVA.RONA) YATI . ôN_VNDE 1 Alay adaları ağır nğır geçti. 

iHTiRAM Rf:SMl GEÇ/Dl 1 ·):avuz Sedef adası ön~nde:du~du Ve 
<:? t 3 15 ı ayrılma işareti verdi.. . . ....aa , .... 
Şimdi vaziyet şu: SON VEDA VE lHTlRAM 

.Büvük Önderin son satın aldık- GEÇ/Dl ... 
ları .v~ içind~ 5.7 g\!ıı yattıkları Sa- Şimdi Y-avuzun önünden son ve-
varoiıa yatının boş olarak bu hazin da ve ihtiram geçidi ba~lıyor ... 

' l • , 

deniz resmi geçidtn~c işqraki tensip 1 Evela İngiliz Malaya zırlılı~ı 
edildiğinden, ?enıindenberi alayı - süratini arttırarak Yavuza yakl,ı~· 
nın arkasında tek başın;;ı gelen Sa-ı tı ve onun bordasına gelerek önün. 
varona; şimdi Kınalı açıklarında 'den hürmetle geçti... 
yapayalnız duruyor... Bütün gemi) Zırh!! Yavuza yaklaşırken biı 
l~rin ve. zırhlıla~ı~ başl~rı İzmit is: ı : ~o~az.rn lııgi!iz gemileri1~i bu son 
tıka'!l!:tıne çc~rılı oldugu ve hepsı !lıtıram duruşuna davet etiyor ... 

·o tarafa doğru seyrettikleri halrl~ Dost devletin asil zabit ve nsker 
· yalnı7. bu aziz sahibini kay - !eri aziz ölünün önünden geçerken 
beclerek yetim kalan yat ljaşını İs- ·mermer birer heykel gibi kımılda. 
tanlıula çevirmiş olduğu halde ha- J madun duruyorlar .... 
rekclı::iz bekliyor... (Sonu ~? nci sayfamızda) 
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Şimdi onu ne halde ve ş~kilde 
görecektim. 

Dar yolun son dönemecinde, 
1'illa tam~miyle karşıma çıktı. Et
rafındaki güzel bahçelere, için
den akan küçük bir derenin şırıl
tılanna rağmen bina hüzün vre
cek bir mahiyette idi. Güneşin 
battığı bu saatlerde, dağın ağir 
sükl!neti içinde, titreme hissettim. 
Evde kimseler yok gibi görünüyor 
clu. Pançurlar kapalı idi. Villa
nın tahtadan kapısını vurdum. Dos 
tumu kollarımın arasında •bir an 
evvel sıkmak için acele ediyor
dum. Çakıllar üzerindeki ayak ses 
!eri birisinin geldiğini haber ver -
di. Gelen, küçük kır sakallı, aya
ğında kalın ayakkabı taşıyan bir 
ihtiyardı. İnce bir sesle: 

- Affedersiniz beklettim, de
di. Bahçenin öbür ucunda çalışı
yordum. komşunun kapısı çalını

yor sanmıştım. Bu yaşta insan ar
lık pek uzakları göremiyor. O dere
ce ki dün rahiple, zavallı efendim 
için bir büket ketiren ihtiyar kom 
şu kadını biribirine karıştırdım. 

- Zavallı efendiniz mi? Ri
şard Kerd hasta mı 1 

Bana garip bir surette baka -
rak: 

- Hasta değil öldü, dedi. Hiç 
ıstırap çekmeden cumartesi gecesi 
göçtü. Baş ucunda idim. Kendisi
ni kaybetmedi. Yarın saat on da 
defnedilecek .... 

Kapıya yaslanmıştım. Göğsü

me şiddetli bir darbe inmiş gibi şa
şırmış kalmıştım. Yalnız kal·bimin 
şiddetle çarptığını işitiyordum. 

Nefes alamıyarak sallandım. Kü
çücük ihtiyar bunun farkına vara 
rak titriyen elleriyle beni tuttu. 
Ri~ard Kerd ölmüştü. En iyi dos 
tum, son nefesinde yanında bulu
namadan bu dünyadan gitmişti. 

Sonsuz karanlıklara da, hayatı 

milddtince yaşadığı hırsiyle yalnız 
gitmişti. 

İhtiyar behçivan: 
- İçeri buyurunuz, dedi. Çok 

müteessir gorunuyorsunuz. M. 
Kerd iyilik timsali idi. Köyümüz
de herkes bunu böyle bilir. Hali
nizden merhumu çok iyi tanıİiığı
nızı zannediyorum, fakat siz M. 
Yeder olmıyasınız? 

- Evet benim! 
- Bilseniz, efendim son daki-

kalarında hep sizi çağırdı ... Daha 
fazla dinliyemedim. Süratle bah
çeyi geçerek villaya girdim. içinde 
bulunduğum keder, dostumun be
ni çağıran son sözlerini duyuyor 
ribiydim. 

Arkamdan gelen ihtiyara ne
rede yatıyor diye sordum. 

Parrnağiyle aşait kattaki bil- ; 
yilk salonu gösterdi. Karanlıktll 

Rişard Kerdin naşını görebilmek 
için epey müddet geçti. Yüzü sap 
sarı, göz kapaklan moramıL,tı. 

Heyecandan nefes alamıyarak diz 
eöktOm. 

Birdenbire, genç kızın kirpik
leri araııından bir damla gözyaııı
nın yuvarlandığını görfince ne ya
pacaiını ~aşırdı. Kendisini belli et 
meden bunlara IJ&hit olmakla fe-
na bir hareket yaptığını düşünüyor 
du. Kızı mahçup etmemek lazım
dı. 

Yavaş yavaş, ayaklarının ucu
na basarak taraçanın dip tarafı

.as gitti. Orada yeniden tetkikine 
koyuldu. Genç kız meı::diliyle ı.ös 
!erini siliyordu. Den görmemezlik
ten geliyordu Bir aralık, gözlerini 
yine kıza çevirdiğinin, onun ai'
zında bir sigara çantasııı tla kibrit 
aradığını gördü. 

Artık bu sefer a.rnk oeslerini 
aaklamıyarak kuvvetli adımlarla 

yakla~tı. Karşısınd ki titriyerek 
başını kaldırdı. DM durdu "Siga
r.anızı yakmama m'isaade eder mi 
siniz,. diye sorclıı .. Ve çakmağ·ı

nı uzattı. Fakat çakmak yanmadı. 
Den ııc,; e ile: 
- Ah bu çakmaklar yok mu? 

tiye söylendi. Tam lazım olduk -
ıan zaman işlemezler. 

Dostumun sapsarı yüzünü hail 
görüyor gibi oluyordum. Acele ile 
)"akılan ocağın önünde •bir koltuğa 
gömülmüş, ügtatlın duvarda aoılı 
duran tablolarını gözden geçiriyor 
dum. Hepsinin üzerine birer tül 
sarılmıştı. 

Kendi kendime ; 
- Rişard Kerd muhakkak re

sim yapmaktan vazgeçmişti, diye 
söylendim. Çünkü eserierinin ya
nı başında bulunmasına bile ta
hammül edemiyordu. İspatı da 
işte mydanda idi. Fakat yegi.ne 
zevki resim yapmak olduğundan, 
bu korkunç vadide yalnız başına 
vaktinden evvel çekilmesinin sebe 
bini bir türlü anlıyamıyordum. 

Bu şekilde düşünürken k-apıya 
vuruldu. Bu ihtiyar idi. Elinde 
şap ıı~ı. yan büklüm !t eri girdi. 

- Mösyö Veder, dedi. Size 
bir mektup vereceğim. 

M. Kcrdin son emirleri üzerine 
bunu N' o tere vermiştim. O da si
zin adresinize yollıyacaktı. Siz za 
vallı efendimin yanında iken mek
tubu aramağa gittim. Buyurunuz. 

Ceplerini karıştırarek, kırmızı 
balnıumiyle mühürlenmiş kalınca 

sarı bir zarf çıkardı. Bana uzatır
ken elleri titriyordu. 

Bir saniye müddetle durala -
dım. Bu mektubun, içinde müthiş 
bir itiraf, bir hakikat taşıdığını 

lı h.;eder gibi oldum. Rişard Kerd 
neden ölümünden evvel L.ına yaz
mak ihtiyacını duymuştu 1 Muhak 
kak ki bana söyliyebileceği müt
hiş bir sır taşıyorrl u. 

Elimd.ı duran mektubu hemen 
yırttım. İhtiyarın odadan çıkar
ken söylediği sözlere dikkat etml
yerek dizlerimin üzerine arkadaşı 
mın dllşüncelerini ihtiva eden kA
ğıt parçalarını döktüm. 

Lam'>a şöminenin ön !ine kon
mu?tu. İnik abajörü ,?rt.alığa ha
fif Lir aydınlık veriyordu. dışarı

da rüzgar çamlarda uğuldarken, 

yanımdaki salonda duran ölilyfl 
ideta unutarak Rişard Kerdin 
mektubunun ilk satırlarmı oku
mağa ba.~J.adım: 

* Rişard: 

"Bu mektup 3ayıfaıannı oku
yup bitirdiğiniz zaman, zavallı 

kahramanı olduğum bu dramın 

mahiyeti bilinemiyen bir klbusun 
te, iri altında zihnimde cereyan 
ettiı(ini düşüneceksiniz diye yaz
mıştı. 

Ben bile, tamamiyle •bir haya
lin kurbanı olmadığım kanaatinde 
bulunduium halde bazan acaba, 
tlımağımın oynadığı bir oyun kar
,ısında mı kaldım diye di4ünüyo
ı·um. Fakat ne olursa olsun bu 
hidlse beni, reri dönmemek üzere, 
aantaımı terketmeme Hbep oldu. 

( onu var) 

Bu sırada genç im: Dene bir 
kerecik bakınıt ve sonra r6zlerinl 
ta,ka tarafa çevirmişti. Çakmak 
&tef almamakta adı>ti ierar ediyor 
du. O vakit polis hafiyesi, cebin· 
den k!lçO.k kutudan bir kibrit çı
kararak yaktı Ye eliyle muhafaza 
ederek genç kızın ıı.ğzında tuttu • 
ğu sigaraya yaklaştırdı. Buna kar
şı genç kız her türlü konuşma illl· 
klnını kaldıran bir tavırla teşek
kllr ettl. Ve elbisenin !lzer!ne dil
şen k!llün!l elli silkerek yeniden 
!!'ecenin panoramasına g6zlerini 
çevirdi. 

Bu hareket, kızın yalnız kal
mak isted'ğine bir delildi. Fakat 
Deıı aldırmadı. Ve tabaka~ından 
o wa bir sigara çıkararak yaktı. 

- Ne fevkalade bir manzara., 
diyetek, kibrit çöpünü taraçanın 
pnrma.ıdığından aşafı attı Biltün 
g~cemi bura~a. bu manzaraya ba
kıırak gc ir nel, L<i tcrdim. 

( ı L'llÇ ~ ıı; d uymamı.~ gibi r1u
ruı urdu. Den > ilzünü c•i<. itti ve 
gulnıe)!e çııl ı~arak devam etti: 

- • ·cvrork da ne ırarip bir 
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Yankesiciler HangiJ Ço-pfjj(l~(J'rb'rbJ& 
1 Ceplerden Hoşlanırlar J.~., e;,?!E~!!!/!' !ı!!!!.!!=.!E 

yankesicilerden Korunmak İçin Çünkü biri ada~a. digeri_ İsta~ !eri adlariyle söylenir ekseriya dc-
bulun kalabalık bır semtındeki ğil mi? ... 

En Emin Çare Paranızı Muhtelif b_ir apartman o~asın~a s_öyle~ikl~ - Ya? ... Gördünüz mü ne kolaY 
rı bu şarkı belki saıııyesı sanıyesı bir buluş ... Mesela; Kınalı, Bur· 

Ceplerin. ze Taksim Etmektir. ne ve mısraı '?ısraına a_yni idi. On- gaz, Heybeli demediler. Sadece Ada 
!arın altıncı bır duygu ıle uzaktan dediler. Öyle ise Büyükadadııdır • 

Otobüste, bir sarsıntı sırasında 
yanınızda bulun.an yolculardan bi
ri göğsünüze kuvvetlice yasla~ır. 
Tramv.a.ya bine.-ken, kalaiıalıktan 
inemiyen birisi, omuzunuza şiddet 
li çarparak ve nazik iıir tavırla af 
diliyerek arabadan aşağıya atlar .. 

Yolda yürürken, kalabalıkta 

hafifçe itilir kakılırsanız.. Akşam 
üzeri, evinize döndüğünüzde para 
cüzdanınızın yerinde yelelr estiği ı 
ni görür ve derhal otobüste göisü-

•• uze dayanan, tramvaydan in.r-r 
den ı:ire ç~'tptığı 1,.-ı. af dlliyen 
nazik yolcuyu veya k.a.Iaba!ıktakl 
itiliış kakılış1 hatırlarsınııı. Yahut 
ta bu işin nasıl olduğuna bir titrlO 
akıl erdiremezsiniz. Fakat akıl 

erdiremezsiniz. Fakat neticede 
paranız gitmiş bulunur; artık 

önünüze ilk çıkan emniyet memu
runa müracaatten başka çareniz 
kalmaz. 

Bu suretle siz de bir yankesici
nin yani bir artistin kurbanları 

lfatesine girmiş bulunursunuz. Çün 
kil hemcinslerinin ceplerini karış
tıran para cüzdanını, saat ve sair 
kıymeti! eıı:rasını habersizce ele 
geçirmek menfur lakin cidden in
ce bir sanattir. 

İyi bir y.a.nkesici olmak için, 
tabii bir istidattan başka, çok u
zun bir tecrübe devresinin verebi
leceği meharete sahip bulunmak 
lazımdır. 

Bundan maada, iyi bir yanke
sicinin, kurbanlarını intihap ıçın 

oldukça kuvvetli bir pisiknloğ ve 
dikkati çelbetmeksizin elini sok
ması lllzım gelen cebi emniyetle 
bula.bilmesi için moda denilen şe
yin en ufak teferrüatına k-ıdar va 
kıf olması şarttır. 

Ceketler açık olduğu zaman, 
bu şerirlerin fııaliyetlerine on uy
gun yerler, elbisenin iç tarafında, 
,röğils üzerinde bulunan ceplerdir. 
Fakat lbunun bir m~hzuru vardır; 
Bu işin muvaffakıyetle b~arıl
maııı. için iki kişi olmak llzımdır 

ki bu da kazancın azalmasını mu-
cip olur. 

Yanke•ici ve şeriki, seçt ikleri 
adamları aralarına alıp, etraftaki 
kalabalıktan istifde ederek sıkı5-
tırırlar. Ve sonra, şerik birdenbi-
re "kurbanın,, dikkatini, iizerin3 
çekebilecek bir harekette bulu
nur. Kurban olrak seçilen bu !!

dam, insiyaki bir hareketle başın: 
çevirince diğer yankesicinin eliP' 

cebine sokmuiyle cuzdanı aın. 

artık bir saniye ~idir. 
Ceketin iç tarafındaki cepler

den başka, yankeeicilerin tercih 
ettiği dığer bir cep nevi de, terti
lerin revolver cebi dedikleri, kal
ça üzerinde bulunan pant&lon ce
bidir. 

İlk bakışta bu cep, yabancı el
lere karşı en emin bir yer gibi gO
ı·ünür. Fakat böyle dilşılnilş ne 
büyük bir hatadır bilseniz-.. . 

Bilakis bu cepteki cüzdanın a
şırılması gayet kolaydır. Bir jilet 
veya çok sivri keskin bir makas 
darbe•i ile cep ort.adan kesılnıiş 

ve düzdaıııııız ~·ankesicinin eline 

geçmiştir. Eğer başınıza bu ş~kil 
de bir işin gelmesini istemiyorst..
ııız, paranızı veya kıymetli ötebe
rinizi arkacebinize koynıayını~. 

Bundan başka pantalonunuzun 
her iki yanında bulunan cepler de 
tekin degildir. 

Öyle ise ne yapmalı? Madem 
ki herhangi bir cebimiz yanke•ici 
bayların faliyetlerinüen masun 
kalmıyorlar, kendimizi korumak 
için ne suretle hareket etmeliyiz? 

Yegane çare, paranızın topu
nu birden ayni mahalle koymaktan 
ise bunları muhtelif ceplere tak· 
sim etmektir. Bu suretle eğer bir 
gün, çok mahir bir yankeoiciye 
r.astlamak talihsizil(ine uğrıllluş 

olursanız bile, hiç deiil.'le tek bir 
cebiniz karıştırılmış ve üzerinizde 
taşıdığınız paranın .ancak cüz! bir 
kısmı sırra kadem basm!f, alt ta-1 
rafı size kalmış olur. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POL/S ROMAN/ • 
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yer! :Meseli bütün bu buildingler, 
Alp dağlarını ne kadar hatul.a. • 
tıyor .. 

Yine sükuti Den ne yapacağı. 
nı şaşırmakla beraber cesaretini 
de kaybetmedi, 

- Sizi deminden oyun masası 
başında gördüm gibi geliyor. A
caba şans size yardım etti mi, di
ye sözüne devam etti. 

İlk defa olarak genç kız göz
lerini kaldırarak Dene dikkatle 
l.ıaktı ve sordu: 

- Acaba saat kaç? 
Den 'bileğindeki saata baktı. 

Gece yansını yirmi dakika geçi • 
yordu. Kız ııabırsızlıkla başını 
salladı ve elini eu-okfceğ) saRfO 

' 

salladı ve alnı kın~ara.k yine ile
riye baktı. Den, heyecan ile on:ı. 
bakıyordu. 

- Bilmem beni biraz cfiretkar 
bulacaksınız, dedi, Traçaya gel
diğinizde ben de burada idim. He
yecan içerisinde bulunduğunuzu 

görür ,gibi oldum. Size herhangi 
bir şekilde yardımda buluna,bilir 
miyim? diye kendi kendime so -
ruyordum. 

Nihayet genç kız cevap verme-
ie razı oldu; 

- İngiliz mi•iııiz 1 
- Evet! 
- Öyle iiıe şunu biliniz: !n • 

gilizlerde en cok sevdiğim tanf, lıaş 

kurdukları bir ruh ve Res akordu !ar.. Ve postahaneden de mufa.•sal 
vardı sanki... adres öğrenilebilir. 

İşte yine her ikisi de ayni an- - Peki oradalar diyelim. son-
da şarkının ikinci parçasına geçi- ra, ... 
yorlardı; - Oraya gidip, sorar ve kendi 

Hasreti ile yanıyorum, 
Onu celir aanıyorum, 
Gönlümün sevdalı etini 
Bekliyorum, yana yana ağlıyo• 

rum, inliyorum. 

Ayten şarkıyı henüz bitirmişti 
ki odasının kapısı hafif hafif vu• 
ruldu. Süratle dönerek seslendi: 

- Buyrunuz !... 
~apıdan içeriye giren Can çok 

müteessir ve mütehayyir •bir hal
deydi. Avuçlarını ileriye doğru 

açarak: 
- Doğrusu, dedi, ben de şaş

tım. 

Ayten derin bir teessürle ... 
Cana bakarak tasdik etti: 

- Ben size dememiş miydim 
Can bey? ... Kalbim ve hislerim be 
ni hiç ald·atmazlar ... 

Can yan taraftaki koltuklar • 
dan birin oturarak: 

- Pekf ama... Nasıl oldu da 
gelmedi? ... 

- İnsan kısmı bazan böyle ol
maz mı? ..• Can bey? .... 

- Doğan çok iyi, çok doğru 
bir insandı ama ... 

- Dılnya bu ya .. Size deme
mL, miydim. Her tabiat zamanla 
değişir... Belki bir hafta içeri
sinde'Erdoğan da değişiverdi. 

Cıın başını kaldırıp Aytene ba 
karak şiddetle itiraz etti: 

- Bu momkün değil işte ..• 
- Fakat ispatı meydanda. 
- Bu bir ispat değil. F·araziye 

bile olamaz. Hiç bir delili yok. 
- Zaman onu da verir. 
- 1''akat bu pek müthi~ olur. 

Acı, çirkin bir vaziyet! 
Ayten göğüs geçirerek; dikişi

ne devam için gelip makinesinin 
başına otururken inler gibi söyle
di: 

- Bu sizden ziyade benim için 
değil mi? 

Can pek müteessir bir halde 
oturduğu yerden kalkarak iskem
lesine oturmuş olan Ayterıin yanı
na geldi, makinesinin çarkını tut
tu: 

- Biraz müsaade eder misi • 
niz? .•. Bir teklifim var. 

Ayten merakla Canın yüzüne 
baktı-

- Buyruııuz ... 
- Gidip keodisiyle görüşelim. 
- Nasıl bulacağız? .. 
- Mademki adadadırlar ... 
- Ama hangisinde? .. Bize bir 

adres olsun vermediler ki ... 
- Onun hiç tesiri yok. Madem 

ki (adadayız) dedilr. Bundan han 
gisinde olduklan pek belli .. . 

- Evet şimdi anladım ... Diğer-

kalannın işine asla kanşmamala

ndır. 

Den birden duraladı. Sigarası
nı ağzından çıkardı, kUlfinü ailkti. 
Ve tekrar söze başladıtında: , 

- Demek bir genç kızı aji'lar
ken raalayınca, bunun sebebini a
ramıyarak bırakıp gitmeli? öyle 
mi? dedi. Ben bunu yapamam. 
Yardım etmek kendini bilen her
kesin vazifesidir. 

-Ben .ağlamıyordum. 
- Ağlıyordunuz. Ve ben göz-

lerimle gördüm. 
- İster ağlar, ister ağlamam. 

Bu sizi alakadar etmez. 
Den kızmıştı; 
- Bilakis alil.kadar eder, fa • 

kat mademki siz böyle istiyorsu
nuz, dediğiniz -0lsun, diyerek si • 
g:ırnsını çiçek saksının kenarında 
ezdi ve geriye dönerek uzaklaşma
ğa başladı. 

Bunun üzerine kız "Bir dakika 
durunuz!., diye bağırdı. Den durdu. 
Fakat geriye dönmedi. Arkasında 
genç kızın hafif ayak seslerinden 
yaklaştığını işitti~ 

]erini buluruz. Üsttarafını vaziye
ti gösterir bize. 

Ayten sevinçle ayağa kalkarak 
Canın elini tuttu; 

- Kabul ettim, dedi.. Ne za· 
man? ... 

Cı.n bu eli tutup sıkarak; 
- Hemen yarın! .... 
- Fakat yarın pazar ...• 
- Hakkınız var. Evet belki bU 

lamayız.. Öyle ise pazartesiye ..• 
Münasip. 

- Gördünüz mü? .. Mesele hal· 
!oldu. Şimdi artık tamamile ve is· 
tirahatle çalışabilirsiniz.. Geceııi• 
uğurlu olsun. 

Ayten Canın elini sıkıp bıraka· 
rak: 

- Sizin de diye cevap verdi. 
Can kapıdan çıkarken Ayten dS 

makinesini işletmiye başlamıştı. a_e. 
zel çehresi günlerdenberi görmeditıı 
tebessüme kavuşmuştu artık. Fakat 
içinde h:11a bir korku vardı ... "Ya· 
O eğlence günü bir nişan günü oJdU 
ise,, diyor ve bu kuruntu içini keınİ 
riyordu. 

* Can yalnız başına BüyUk· 
adanın Diline doğru gitmekte idi .. • 
Sık sık etrafına bakıyor, her ıatııJ 
birisini görmeğe hazır bir vaziyeti 
var gibiydi. Yolunu değiştirere~ 
asıl dile doğru ilerlerken uzaktaıı 
hafif bir ses kulağına geldi. 

Durup biraz kulak verdikte~ 
sonra.. Hızlı hızlı ilerliyordu. 

Gelen ses biraz sonra gayet 
netlendi ve arada durup dinliyor··· 
Perdeler üzetind dolaşan bu ses de 
tam bu anda hazin bir şarkıya bııl'· 
lıyordu. 

Can hem dinliyor hem de sesi~ 
geldiği tarafa yürürken; "Odur, b~ 
ses onundur ...... diyordu. 

Söndii, betıim her ümidim sö11d.• 
Nerde artık güzel emellerim? .. 

Onlar solaıı bir gonceye döııdiie 
O solan ümide veda ederim. 

* Ayni zamanda bu şarkıyı soYW 
mekte olan Aytenin kapısı önüııd• 
de Gülten içeriyi dinler ve ağlar bit 
halde bulunuyordu. Odadan Ayteııi~ 
sesi gelmekte ve ayni şarkının ilciP 
ci parçasını okumakta idi: 

Gözlerim yaşlı, Tcalbim düğiiıııJ~ 
içimde ölii . . 
Aşkım, 

Kederim. 
Gülten de Ayoonin kapuıı ıınu~· 

de ağlıya ağlıya dinliyor. GülteJl1P 
tatlı sesi.. Şarkının bu parçası • 
nı, ikinci şekliyle okuyorken so~ 
nağmelere doğru ses kapıya yak!S' 
şıyordu. ( Socıu var) 

- Hakkınız var. Size aert [il~· 
.amele ettim. Affedersiniz. V 11 c"' 
ketinden tutarak .reriye dönınei' 
mecbur etti. 

- Eier hala istiyonanız, 11" 
nim için bir şey yapabilirsiniz. 

- Ne gibi? 
. -.;ııl 

- Bu gece mutlak bır•· ., 
görmem li.zım. Fakat bu adaın ~. 
dansingte bulunuyor. Or.aya 
yalnız gidemem. Buraya blrli1't9 

geldiğim arkadaşım da oyun sıı. 1~ 
nunda, hem kazanıyor, hem de ço ~ 
sarhoş. Lakırdı dinlemiyor. Gitıne. 
istediğim yere beni götürmek iŞ!; 
nize gelir mi? Tabii maniiziıı 1 

yoksa! 
- BilAkis. Memnuniyetle si~ 

götürürüm. Yalnız işin feııll' 
derhal gidemem. 

- Gidip orada işimi görrııe:O 
çok vakit almıyacak. Yarım ~s.1• 
içinde yine buraya dönebilirs•01

• 1 ··~kV 
- Fakat ben de çok m"·· d• 

bir vaziyete soktunuz. Beniııt fil 
birisini ve hem de burada görıııe 
lazım; onu kaçırmamalıyım· 

(Sonu var ) 
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ULU ÖNDERİMİZİN CENAZE 
MERASİMİ BUGÜN YAPILACAK 

Büyük Olü 
lzmiffe Nasıl 
Karşılandı 

POLİSTE 

Bir çocuğun yüzü yand 
Dün dokuz yaşında Cemalettin 

isminde bf r çocuk limon iskelesin
deki rnotörlerden birinde oynarken 
birdenbire nıotörün benzini ateş al· 
mış ve 90Cuğun yüzü kamileiı yan-(Ba,tarafı 1 inci aa:yfada) 

Başvekil Celil Bayar, Orgeneral 
J."ahrettin Altay ve riyaseticumhur 
erkanı iner inmez, Reisicumhur ls
trıet İnönü ve VekiIJer vagona çıka
rak ölmezler ölmezinin aziz ve mü
barek naaşını selamladılar. 

Tabut, orgeneral Fahrettin Al
tay idaresinde vagondan indirildik 
ten sonra, 12 general tarafından top 
arabasına koıunuştur. Arkasında, 
başta onun JstikUil madalyasını si
.Yah kadife bir yastık üzerinde taşı
Yan General İlyas Aydemir olmak 
Oıere, Reisicumhur İsmet İnönünil 
~e B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
.enda, Mareşal Fevzi Çakmak, Ve

kıl!er, mebuslar ve bütün karşılayı
cı ve selfi.mlnyıcılar bulunan top a
rabası, onu kırk geçe B. M. Meclisi
ne doğru hareket etti. 

Büyükler büyüğünOn tabutu, 
~ol kenarında dizili bir heykel gibi 
areketsiz duran harbiye alayı genç 

~rle · · d ı·~nın matemli selamlnrı arasın 
a agır ağır ilerliyordu. 

Ankarada 
le Ankara, 20 (A.A.} - Atatür
ı un .c~naze törenini Büyük Millet 

1 
h leeJ!s~ önünde takip eden bir mu-J "-:... ' · - - • 

(Battarafı s inci aaytada) mıştır. Cemalettin etraftan yetişeıı 
:Malayanın bayrağı da Yavuza lerin yardııniyle hastahaneye kaldı 

.. ~ . . . . rılmış ve zabıta da tahkikata baş-
yaklaşırken agır agır ınclırılıycır. .. 

1 
tı 

amış r. 
Malayadan sonra Rus dostları- Bir adamı bafuıdan ağır surette 

mızın ıemi&i ve sırasiyle Alman yaralaclllar 
Emden harp kruvazörü, Fransız E- Ankara caddesinde oturmakta 
mil Bertin kruvav .... rü, 97 numaralı olan manav Muhittin dün satmak 

Yunan torpitosu ve en sonra Ru- üzere sabo aldığı iki küfe laümü 
men t.orpitosu sırasiyJe ve ayni ha- dük.kanına götürmek üzere •alde
reketlerle bu ihtiram geçidine iş'ti- derken küf el eri yolda bir müddet 

SirkN: iılc Alman lokantası önüne. rak ediyorlar ... 
Yavuz her 15 dakikada bir mu

azzam toplarından biriyle ateş ede ı 
rek bu teessür veren, fakat muhte-
şem merasimi bir nz daha kuvvetle 
ruhlara perçinliyor .. 

Artık saat 4,5 n geliyor .. Yavu-
zun yanından ayrılan ecbeni gemi
leri dönliyorlar .. 

Bundan sonra, Su-vattaki hü -
• 

kOmet erkanı, 'Moda,, ve Kalamış-
taki üniversiteliler ağır ağır Ya\"u-
za yaklaşıyor .. Bu ebedi yaşıyan ö
lünün etrafında son veda tavafını 
yapıyorlar ... 

Akay ve Şirketi Hayriyenin hal 

lııruk:ır:ık dinlenmek istemiştir. 

Bunuıı iizcrinc fevkalade hid -
dctlcnen lokantn gRrsonlanndan 
Salfihattin ve kardeşi Ali Muhitti· 
nin üzerine hücum ederek tabaklı; 
kafasını tehlikeli bir surette yara. 
lamışlardır. Bunun üzerine bidise· 
ye zabıta el koymuş ve her iki mü
t ecavizi ynknlıyarnk tahkikata bas· 
lamış, Muhittin de tedavi edilmPk 
üzere hastahaneye yatırılmıştır . 

Araba kazası 

l 
arrırınıiz intibalarını şu suretle an 
atıyor: 

Def ne ve meşe dallariyJe sarıl
~ış ve üzerinde altı meşale yanan 
; tı Yeşil sütunun ÇC\Tclediği kata.-

BüyUk ıefimi2 ve önderimiz AtatürkUn mukaddes naaşlannı taııyaıi top arabası 
Tophane caddesinden geçerken 

ka tahsis ettiği ' ·apurlar da mahşe
ri bir kalabalıkla yavaş yavaş ayni 
ihtiram veda geçidini ifa ediyor -
lar ... 

Üsküdar Balcı yokuşunda 57 nu 
marada oturan arabacı Rıdvan dün 
Hakkı isminde birine çarparak yü
zünün ve vücudünün muhtelif yer
lerinden yaralanmasına sebep ol -
muştur. 

Bunun üzcı·hıe suçlu arabacı za
bıta tarafmdan yakalanmış ve Hak. 
kı da tedavi edilmek üzerR ~astaha
ncye kaldırılmıştır. alkın önündeyiz. 

Sarınaşık dallarının sardığı be
~az bir zemin üzcrfoe yukardan aşa 
:

1
.Ya tabutun konacağı kaideye ka

kar ınen büyük bir Türk bayrağı, 

1 alafn}kın sonunu teşkil ediyor. Yer 
er Yeşil yapraklarla örtmmüş ... 

] Yüz:ıcrcc çelenk, altı sütunu bir-
1>st' 
· ıren Yan duvarlnrı tezyin eyle -

llll ekte, ve bir o kadar çelenk de cad 
ı enin 'k· 
:rı ı ı yanına konulmus bulun -
1akta idi. . 

. linrl>iye alayı, Büyük Şefine ra 
~1.rnei ihtiramı ifa etmek için cadde ı 
:rıın buradan istasyona kadar uza -
llan k::" d ·k· t f b , . ..mm n ı ı ara t.a yer almış 
Cı<lıyordu. 

t Şehrin Millet Meclisine giden bü 
~n Yollarını dolduran halk yığın _ 
t rı derin bir sükun içinde At:ıln
Yıtıı son vedaı yapmak için bekli _ 
v~tlar. Herkes, bütün şehri kapla _ 
~.1~ bu ulvi sessizlik havasını boz ~ 
le 'L korkusu ile nefes almaktan bi-

Çekiııivor s . . 

ile biri deniz kuvvetlerimize mensup 
dört subayın yalın kılınç ve dim -
dik yer almış bulunduklarını gör -
dille .... 

Çıt yok .. Bu derin sükUtu yalnız 
fasılalarla atılan top sesleri bozuyor 
Uzun dakikalar biribirini takip e
diyor, hiç kimse başını çevirip ya
nındakine bakmıyor. Herkes büyük 
acısı ile başbaşa ... Ne kadar vakit 
geçti bilmiyoruz. Birden Asker saf
ları arasında bir hareket oldu ve 
istasyona kadar uzanan caddede yer 
almış bulunan Harbiyelilerin nam
lulaı'ı başaşağıya silfth taktıkları ı 
ve ihtiram vaziyeti aldıkları görill-

Ttabutu taşıyan top arabası 

durur durm:ız, Atatilrkün yaverleri 
ve maiyeti subayları arabaya çı -
karak tabutu örten bayrağı ve ör
tüyü kaldırdılar. Ve tabut, 40 erin 
ve 12 mebusun omuzları üzerinde 
yükseldi ve rasimei ihtiramı ifa et
mekte bulunan ordu büyüklerinin 
önlinden geçirilerek katafalkın için 

deki kaideye konuldu, üzerine al 
atlas bayrağın örtülmesini mütea -
kip Reisicumhur İsmet İnönünUn 
ve onu takiben de Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdillhalik Renda, Baş 
vekil Celal Bayar ve Mareşal Çak
mak'ın çelenkleri konuldu ve t· 

bir a.at tam on .• Uzaklardan gelen 
aessjdü.~~k, bir fabrika düdüğü bu 
den ılıgı yırttı ve bütan gözler bir 
lıir ~aklara çevrildi. Bütün bir şe
les, ~lkt~ın yüreğini parçalıyan bu 
ola Oyuk Şefin naşını getirmekte 
t;İşin etrenin Gazi istasyonundan ge- Mukadde1 tabutun Zafer torpid011mC1u Y avuıa aaldedilirkeıı 
taraf snasında buradaki fabrikalar 
idi. ından çalınan düdük sesleri 

Onu b' bu :Yol) ır z~manlar yine böylece, 
ı~t . . ar üzerınde ne bCiyük sevinç
•iın~~ın~e beklemiştik.... Halbuki 
~Vr·~ bır düdük sesiyle uzaklara 
t;izgl ~fş. olan gözlerimiz, beyaz bir 
tıı, ~ alınde teressüm eden ve ga-.,,.rznek o 
"~o zere bulunan trenin son 
kır .... nuna Türk bayrağı ne örtülU 

••tJzı va 
~ gona talalıp kaldı. Gün. 
tin ~erı ölOınüne bütan bir milJe
~in 1 i'öz Yaşları döktOğü BilyOk 
lbeJc İ ~nkaraya bu gelişini görme 
'1a:n cın başımızı çıevirdJğimiz za -
~ncİe ~~şn, kınnızı, beyaz renkler 

.~ koyu ~len katafalkın ortasında 
'itnin ı:ışne rengi çuha kaplı kai-

deınelerinden lld ıeneraJ 

4\tat..'t_ L .. 

dil. Alay istasyondan hareket et
mi~ti. 

Bu esnada Bflyllk Şef in tabutu
nu top arabuından alacak olan Bü
yük Millet Meclisinin on iki azası 
da katafaklın önünde karşılıklı mev 
ki aldılar. 

Zaman, zaman gayri ihtiyari is
tasyon yoluna çevrilen gözlerimiz 
sararmağa başlamış akasyalar ara
sından al bayrağa sarılı tabutun ya 
vaş yavaş ilerlediğini görüyor. 

Top arabasını çeken altı yağız 
atın naJJarının asfalt üzerindeki ta
kırtılarından b~ bir ses duy • 
muyoruz. 

Cenaze alayı Büyük Millet Mec
lisinin önüne ıeldiii zaman ~-
1.80 ıeçiyordu. 

"l.l7~tı D&a 1 • 
t . 1 annı Mraybunıundan Yuvuza nakleden 
orpıtOSIDıun kıç omuzlajmıcla ruimei ihtiram 

pçlşine b~andı. • 
~ olarak Reisicumhur İsmet 

lnöntı Büyük Şefin tabutu önünde 
iğiJdi. 

Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda ile Başvekil Celal Bayar, 
Mareşal Fevzi Çakmak da İsmet 1-
nönüden sonra Büyük Şefe son ra
simei tazimi ifa ettiler. Ve böylece 
açılan tazim geçidinde, Büyük Mil
let Meclisi azalarını başta general
ler olduğu halde kara, deniz ve ha
va subayları, divanı temyiz, divanı 
muhasebat, şOrayı devlet azaları 
ve bütün Vekaletler erkanı ile res
mi ve husust mllessesat mensupları 
takip ettiler ve nihayet sabahın er
ken saatlerindenberi Ankaranın bü
tiin anayollan üzerine toplanmış o
lan ve Atasına tazimi ifa için bek
lefDlekte bulunan minimini yavru -
Janlan yaldnlerinln koltuğunda ıtı
rUklenip gelen fhtfyarlara kadar 
kadın, erkek bfltün Ankara 'imdi 
artık, defne ve meşe dallariyle ~ 
rılmış ve Gzerinde altı meşa)e y~ 
nan altı yeşil sütunun ~vreledifi 
katafalkın 8n0nden büyük bir sQ
ktn içinde l'eÇmefe başladılar. Bir 
Bel halinde BOyQk Şefin tabutu ö
nflnden alnp giden bu halk satlan 
aruında zaman zaman zaptedilemi
yen bir feryat yükselmekte ve hiç 
kimse göz yaşlarını tatmak kudre
tfnf kendinde bulamamakta idi. 

Bugün Yapılacak Merasim 
Bugünkü yapılacak merasimde 

cenazeyi takip edecek olnn zevat sa
at 9.45 de Kamutay binasında ve 
murahhas heyetler de Ankarapalas 
lnOnde toplanmış olacaklardır. 

Ve bu artık 1sta~bulluların Ulu 

Merasimde Top arabasının ö -
nünden gidecek olan kıtaların da; 
kolbaşısı Halk sineması önünde bu
lunmak üzere Çankırı caddesi bo- Atalarına son veda ziyareti oluyor. 
yunca ve hazır liste ve plan sırasile Hepsi kara matem dumanlarını ya 
yerlerini işgal eyliyeceklerdir. . ya yaya Adalar istikametinde geri 

Baca tutuştu 
Dün saat 14 de Taksim, Sıra -

scrvilerdeki Fransız hastahanesinin 
bacasından alevler çıktlğı görülmüş 
ve bacanın tutuştuğu anlaşılmıştır. 
Bunun üzerine vaktinde yetişen it. 
faiye yangııım sirayetine meydan 
bırakmıyarak ateşi söndürmüştür. 

Dost hükumetlerin mümessil as- dönüyor sonra kayboluyorlar ... 
keri kıtaları Halk sineması ile Par
ti binası arasındaki kısımda ve yü
rüyüş kolu nizamında bulunacak -
lardır. 

Saat 10 da tabut; frak giyinmiş 
olan on iki saylav tarafından kal
dırılarak Büyük Millet Meclisi bi
nası önünde bulunacak olan Top a
rabasına kadar getirilecek ve va -
zedilecektir. 

Bu esnada cenazeye refakat e
decek olan 12 general top arabası
nın iki yanında kılıç çekmiş vazi -
yetimle ~hzi mevki edeceklerdir. 

Şimdi "Yavuz,, onun arkasında 
Zafer ve Tmnztepe torpit.oları ve 
yanlarında bizi taşıyan "Sus,, va
puru olmak ilzere lzmite ağır ağır 
yollanıyoruz ... 

Saat tam 7 de Yavuz fzmite var 
dı .. Bütün sahil; tekmil Kocaeli hal
kı ile dolu ... Siy::ıh akşam karanlı

ğına rağmen halkın sahilde kayna
şışı belli oluyor ... 

Yavuz demirledi... Sahilden mo
törler geliyor ... Biraz sonra "Aziz 
ölü,, İzmit iskelesine çıkarılacak ve 
oradan trenine konarak "Ankara 

" ya, günlerdenberi göz yaşlan ve 
hıçkırıklarla yolunu bekliyen An

karahların kucağına terkolunacak-
'br .... 

J/alUk Cem.al - Abbas 

-·-Elbise çalarken yakalandı 
Kapalıçarşıda elbisecilik yap -

makta olan Eşref dün de elbi •t 
gömlek vesaireyj satmak icin ·dük
kanın önündeki tezgaha çıkarmış -
tır. Bir müddet sonra Eşrefin ya -
nındaki dükkana gitmek üzere u -
zaklaşmasmdan istifade etmek isti
yen Mehmet Ekspres isminde biri 
tezgahtan birkaç gömlek vesaire ça 
larak kaçarken o civarda bulunan 
bekçi tarafından görülmüş n ya. 
kalanarak zabıtaya teslim edilmiş
tir. Zabıta bu küstah yankeıriciyı 
derhal adliyeye sevketmiş, ve dün 
birinci sulh cezada yapılan duru~ -
ması neticesinde 20 gün hapse ~h 
kiim olmu~tur. 

Bu merasimi takiben verilecek 
işaret üzerine kıtalar kolbaşısı; kı
taat mızıka ve bandoları çalmamak 
şartiyle yürüyüşe geçecektir. Bu 
kısmın en son kıtası olan Piyade 
taburu ; kolbaşısı Halk sineması ö
nüne geldiği sırada bütün kıtaat 
duracak ve misafir askeri kıtalar 
harekete geçerek top arabeının ö
nünde işgal edecekleri sıraya ve ta
butu takip edecek olan sevat da kro 
kide ve pllnda kendileri için l'Öl
terilen yerlere geçeeeklerdir. 

İstanbul defterdarlığından : 

Bu ıuretle teşekkül eden cena
ze alayı verilecek İfaret üzerine hep 
birden harekete geçecek ve Riya -
seticumhur bandosu Şöpenin matem • 
marşını çalmıya başlıyacaktır. Bu -
nu takiben diğer bandolar da müna 
vebe ile matem havaları çalacak -
lardır. 

Tophanf'r-

ayrış yerde: 

Terı1kçUer 

ğında 15/1 
dükkin 

so'ka-
sayıh 

Necatibey cadde
sinde kışla altında 
"863 ~ayılı dük· 
kin. Cenaze alayı kolbaşısı Bahriye 

caddesi hizasına geldiği sırada kı
taat yol kenarlarında kendileri için 
kroki ile gösterilen yerleri çekilerek 
tevekkuf edecek ve top arabasına 
yol vererek vaziyet alacaklardır. 

Aynı yerde: 
363 sayılı dükkin. 

868 sayılı dükkan. 

Kocamustaf apaşada: Arabacı Be. 
yazıt mahallesinin 
Kocamustafa paşa 
caddesinde 264 88· 

yılı ev. 

Senel~ . 
muhammen lora 
aı lira 

. 18 

66 

51 

48 

60 . 

Kira 
Müddeti eene 

1 

. -
1 

3 

1 

Kıtaatın açtığı yoldan ve kıta
lar arasından ilerliyen top arabası 
ve takip eden zevat Etnografya mü
zesine takarrüp ettikleri ~ırada he
yetler yine krokide gösterildiği şe
kilde yol kenarında ahzi mevki e -
dccekler. Bu sırada tabut 12 gene
ral tarafından top arabasından alı
narak mahalli mahsusuna götürüJOp 
vazedilecektir. 

Yukarda yazılı emllk hizalannda. gösterilen muhammen kira Mdel 
leri üzerinden açık arttırma o8ulile ayn ayrı kiraya :verilecektir. lhaıe
lerl 28 - 11 • 938 pazartesi aünfl saat on d3rtte yapılacattJr. Jıl~e-
7e sirecekJerln de % 'l .6 pey teminat ak~erinl ihale &1lnflnden wvel 
yatırarak mezkftr gOn ve saatte ırun EmJü JllldtirJQiBnde t.oplaııu ko-

misyona mflracaatfan ilin olunur. (il.) (8343) Bu merasimi takiben Büyük ö
lüye son hürmeti ve tazimi ifa için 
herkes olduğu yerde 8 dakika du -
racaktır. 

Anlcarada bu merasim yapılır -
ken memleketin her yerinde olduğu 
gibi İstanbulda da bu tazim ve hür 
mete iştirak maksadiyle Beyazıt, 
Galata kuleleri ile Kadıköyündeki 
saat ayar düdükleri ve limandaki 1 

bUtün gemiler 3 dakika müddetle 
ve var kuvvetleriyle canavar düdük 
leri çalarak halkı bu hürmet ve ta
zim vaktinden haberdar edecekler- j 
<lir. 

Bu suretle merasim nihayet buı- 1
1 

muş olacaktır. 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalannı· 
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES : latanbuJ Rıza paşa yokuşu Uzun
çarşıbaşı Havancı so~ak N. 37Tdefon: 20016 
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SAHİBİNİN SESİ 
VE ACENTALARINDA 

.. 

5o'Z isTiWL .CAI> 
SEYOt.LU 

ADEMi iKTiDAR 
ve Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her ec:ı:ancde arayınız 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

SIN CER 
Bayanlara mahsus elmaslı . ve pırla.-,talı SİNGER saatleri da 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile 500 liradır. 

YENISABAH 21 TEŞRiNiSANi 1938 

,--------~r------.--s-----.;,__----------========~ ZENITH 
En eski ve halihazırda en 

mütekamil ve dünyanın 

her tarafında en fazla ara
nan radyodur. Yalnız Bey
oğlunda B A K E R Mağa
zalarında satılmaktadır. 

~- Dr. iHSAN SAMi -mı 

BAKTERIYOLO JI 
LABORATUARI 

Umum! kan tııhlllll.tı, frengi nok- 1 

tai nazarından Vassermnn ve Kan 
teamUllerl, kankllreyvah sayllması 

ito ve ısıtma hastalıkları teşhisi 
idrar, balgam, cerahat, kazurat v 
su tablilıHI, Ultra mikroskop!, hu· 
usl aşılar lstibzarı. Kanda ııre, 
eker, klorllr, kollesterln miktar 
arının tayini. Divanyolu No. 11 

Tel: 20981 

•••.. Dr. Hafız Cemal···· . ~ 
E Lokmanhekim ~ 
• • ! Dahiliye Mütehassısı : 
: Divanyolu 104 
• 5 Muayene saatleri pazar hariç 
: her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte-
• i si 9.5 - 12 fukaraya 
5 T. 22398 * .......................................... 

# ÜMRÜKLERDE lşLERl OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GümrUtll 

karşliın-la Muradiye Ha•. 
Telefon : 3S, 9S 

' VE GALATA HEZAREN CADDESi 
NI 121 

------
Ôksür~nlere : KA TRA~ HAKKI EKREM 

1 lzmirde ~rk Sanayi Kumpanyası 
T. A. Ş. BEZLERiNİN 

36 metrelik bir topunun 
Peşin, anbalajsız ve fabrika teslimi fiatı : 

Tip 8 Horoz Marka ütüli.i 90 santimlik 764 KuruŞ 

" " ,, ,, ütüsüz 85 ,, 731 ,, 
,, 9 Kelebek,, ,, ,, ,, 675 ,, 

- EMSALLERİ GWİ ON BEŞ SENE GARANTİDİR -
Taşradaki muhterem nıüşterilerimize ar:ı:u ettikleri 

takdirde yeni katalok günderilir. 
SİNGER SAAT MAGAZASl - İstanbul Eminönü. Tel: 21964 ~~~s-=hl [;D[]!1Ô@~ ~~(]~~rn~~'1f0~~!~~ Umumi satış acentası 

RIFKI ER.ER 

=======::::::::=========
Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Sultanhamam, Dikranyan han No. 1-2. İstanbul 

~~~~~~-~~~ 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Esas No. Yeri Nevi Mukadder fiyatı Depozito.il1 

34 Fındıklı Mollaçel:;eb:;i -=m::a~---:T~.-i-~-. ;;:.20~6~. ~7;:fl0;;.:. :.:_ ;_T"'.""'L,:.:;;4!:,;l.:::.;34().'. 

hallesi Dolmabahçe cad-
deai eski 136 - 136 Kılgı r 
Mü. 138, 140 yeni 172, antrepo 
184 
1 - Tafailiilı yukarda yazılı antreı>0 sekiz taksitte ilki peşin g~ri 

kalanı yedı senede ve müsavi tak,itte faizsiz olarak kapalı zarf ufü'i• il" 
arttırmaya konulmuştur. , 

2. - İhale 7. 12. 938 çarşamba günü saat 15 te Ankarada idare ınee
lisimiz huzunrunda yapılacaktır. istekli olanların •ubemize mUracaatl• 
tafsilil,t almaları ve bir lira mukabilinde lıirer şart~ame edinmeleri. 

. 3. - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarlfl1 

nıhayet 6. 12. 938 salı günü saat 0.111 kadar şubemize vermeleri ve yahut 
7: l~. 928 tarihinde saat on b~e yetişebilmek üzere posta ile iadeli taalı· 
hütlU olarak Ankarada genel direktörlüğümüze göndermeleri. (749) 

T 0 R K HAVA KURU M U .. · 
Büyük ~· Piyangos~ ' 

ikinci Keşide: 11/Birincikanun 1938 dedir. 
Büyük ikramiya: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardir ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .• 


