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- 4 - KURUN 

Atatürkü ve ı·ıhtımdakileri selamlı
yordu. 

Yüksek ıt1isafirimiz M1ıjeste Seki
zinci Edrnrd >ata döndükten sonra 
motörle tekrar karaya çıkarak bu se
fer c,tomobillerle Topkapı sarayına 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Haftada bir: 

•• • unya sıyasasına 
gittiler. 'ropkapı sarayını gezdikten • 

sonra Yerebatan f:arayına da "?ÖJle Romanya a Bızansı e toplu bir bakış 
hir hakıp çıkmı~lardır. Vakit gecik- n v 
mişti. F '. .. .. . . 

ATATüRK KRALIN ·YATJJ\'DA 
Cumurrcisi Atatürk saat 18,30 dı. ener n buyuk tesırlerı 

Dostluk tezahürleri: 
Dün öğledenberi İngiltere kralı se

kizinci Edvard İstanbuldadır. BUyük 
misafirimizin şehrimizi ziyareti her 
tarafta. coşkun bir sevinçle karşılan
mıştır. Kral ile Atatrllk arasında VU· 

ktibulan ınUlfıkat hususi mahiyette ol• 
makla beraber üade ettiği samimiyet 
bakımından Türk - İngiliz dostluğunun 
tariht bir tezahUrU şeklini almıştır. 

Acaba hakikaten Japonlar Avnıpa.· 
ruh çok karı§ık vaziyetinden istifada 
ederek Sovyctleri Uzak Şark sahıllc· 

rinden uzaklaştırmak planının tabak· 
kukuna doğru yürümek mi istiyorlar': 

refakatlerinde Başvekil İsmet 1nönü 
Hariciye vekfli Or. A:ras, Londra bU· 
yUk elçisi F thi Okyar ve Hariciye 'c
kfıleti genel ekrctcri Numan Mene
mencio lu oldu u halde N Hl n yat na 
gitmişler \:e yatta n · ste kral tara· 
flndan karmlanmı lardır. 

Y:att ki Kokt y p ı si derin bir sa
mhruyet i inde ftl' mi tir. AtatUrk ve 
m jeste kral bir a ltcn fazla bbyl 
bir sam1mt hava. i<:hıae g6I'Uşmüşler 
\C mUtrakiben cumu · 'miz refakat-. 
lerlndcki zevat ile yrıthın ayrıımwlar 
''c Dolmabah!:'eyc avd t buyurnmş1aı 
dır. 

/!)ün ğec'eki fen~r alayı 
Dün gece krtı:l 8ekititici Ddvaraııı 

şerefırfe tert1p edilen feneralayı lial• 
kın CöŞkilli tt:!UihUratıle ~nprldı. 

Halk aKŞaıti daha pek erkenden, 
köpffide Held1,Ycn v ıititlan doldUı 
mUfJtU. 

Vapurlar saa:t 21,30 da. köpr.tıaen 
kalktılar. ~e1ce ynpılıın progarm 
mucibllice, önde Akayin ıtalnrilifj ve 
H~ybe1i vaput1an bultınuyl>rou. Al'1ta• 
sın<Ia.n diger \:aıiür1ar ge1lyoroti. 

KalıirtiıŞ vapuru mihmandar1ık va· 
zifeet görüyor ve it;1ntie d~ öanao mU· 
zika bulunuyordu. Kalamrnm arkasın
dan Ştrketihayriyenin 68 ve 74 numa
ralı vapurlarile, dlj{er iskeleler'den nal· 
kı getiren Akayın Görle"Qe ve Erenköy 
vapurları, dalia. arkamı Htılicin iki vii· 
puru, bunae.n sonra dn Liman !firlte'tı· 
nin 4 romorkörü geliyordu ... 

Halk da motôrler1e ve sanoaltat"Jn 
aynca feneralny:ınn i iirak etin sıt 

BöCAZA OOGRU 
Kalamış vapuru önde olmak il1kre, 

yukai"Oaki sıra ile vı:ı.put1ar donatılrlitŞ 
ve bu ışıklarla etraf aydıtilanmıŞtı. 
Bu ı~ıt kiıfile i dctilzBe akisler dal• 
galanlltı;arak, Köprtiden Boğaza doğ
ru iler1emeğe bn lndı. 

ıtarşı tarafta, Os1Cilt1ar sahiıterm
deki bilyilk t nVir-attda o kiyıları ğllii
dilt gil:H aydtn1atıyorott. Slilı11lere füp
lane.n hnlk da cllerittClOl<i yuzıerce meş
ale ilo fener InyıHa i~tirak eatybfdu. 

Dolmo.btı.nçe ve 'Oslrlltlnr camiler'i 
1ngilizce ' 1Velcomc,. (İiö~ ge1d.1niz) 
kelhnesile mnhiyelt!r Jrunnu~laroı. Bo. 
ğazın daha bir çok yerlerinde de İn
gilizce ve Türkçe ışıktan "Hoş geldi
niz,. sözleri okunuyordu. 

Vapurlar Dolmabahçe öntinden Be
şiktaş ve OH:aköye uğnyarö.k Boğaza 
doğru Uerlediler ve sonra karşı sahile 
geçerek Beylerbeyi ve Üsküdar kıyı
larına yaklaştılar. 

Feneralayı birinci turunu yapmış
tı. Vapurlar Üskiidardan dönerek li
mana geldiler. 

1"ener alayı Sarayhuı·nunu döndük-
ten sonra tekrar Dolmabahçe sarayı
nın önünden geçtiler ve bir ikinci tur 
yaptılar. 

Dundan sonra üçüncU bir dönüş 
daha yapıldı. 

KRAL YATINA DONDU 
Büyük misafirimiz Te Atatürk f e

ner alayını Dolmnba'hçe sarayının 

balkonundan takip ediyorlardı. Va
purlar sarn)·ın önünden g~erek ü
~üncü turlarını bitirdiler. 

Bu sırada Kral saraydan çıkarak 
yatına dönmek ü:.ııere motörüne bin
di. l\fotör, f~ncr alayına iştirak e
den vapur, lrn) ık v-c motörlerin ara
sından sıyrılnrak yata yaklaştı, 

lfralı motöründe gören halk alkış 
koparıyor ve: "Yaşa! Varol!,, Diye 
bağırı.} ordu. 

Kral bu tezahürata e1ini salhya
rak selfım veri)or ve mukabele edi
yordn. 

l\lotör nihayet ) ata yana'Şarak 
liral yatına çıktı. Ilu sırada ,·apur
lar ) atın etrafını almışlardı. HaJk 
tezahüratında cfc,am ediyor, Kralı 

seU!mll)ordu. Diğer taraftan bando 
muzika ela cal.} ordu. 

l\.OPRUl'E DÖNÜŞ 
Yatın etı•afından a:.nilan vapurlar 

e:-ıki sıralurı'na geçerek Köprüye doğ
ru hareket cttilcı•. Denizin üstü ha
la me alclerle rını·ıldıYor, motörler ve 
ka) ddar vnpt ları takip ediyorlardı. 

Alay saat 0,3.i de köprüye gelmi!"; 
bulunu)ordu. Yapurlar birer birer 
ayn ayrı isl~cl<'lcre )anaş.'\rak bu bü
yiik e • ıenccdcn dönen halkı Köprüye 
ç-kardı. 

ŞE!JIRDEI(/ TRNVIRAT 
iöprünün ü. tii elektriklerle do-

s~ğdam'ı nasll prıen
. d te etıerlerdi? 

Sovyct Rusyanın memurları hakkında 
yapacaktan tazylklC>rle bu devletin 
nihayet sabnnı tUkctcrek ve .. ukabıl 
tedbirler almağa sevkederek b1r harp 
vesıte~ı hazıt1amak mı istlyoruar: Prensllğ-0 seçilme iıl;i intınap ile 

yapHır<ıı. 

Pı-reHSitı htltUtt eı1 ek ç-ocukinı"I mil
le~~ seçilmek şaı111e ptcns olabilir
lerdi. 

Seçki ho) arlıtr, papaslnrclnn mU· 
rel<kep bir diVön tamfmdati yapıhı-, 
' e hnlk secgi~ 1 atüışlarla ta~~p ~d{;ıı.. 
dl. Y ctlmler ele •1tiaba:inr:n1111 l,emiU· 
ler1nd n çı Uttl.lan için;, prens ol biı 

111"1 rôl. 
FENER JıE RQMANl•A 

Romnn)'atl ı Bir:ansrn. ve bllhnssa 
Fenerin bU) uı< teslı ini hfitll görnHfil 
mllmki.lndUt. ) ntealog1lir bunun hfi· 
ın yaşı,>~n mlsallerlt1den biridir. 

F'ener: ıt man~'a iıtenndel~i tesiri• 
rtl aifc: k 17 inci asırdan itibar.en gös• 
ternfeğe Ua ı mıstır. 

Tt.itiıOfHfı föodkl pr.ensllklei1 ôrf' at 
tıncı asrın ortası!ldan itibaren Os· 
mnnh na'Uimi)etlni knbul efüıi~ll'rdi. 
On yedinci asra gclınc~.)c !fallar I~f
lıılC ve Buğdan tiirJU türlü prensler 
taraf•ndan idııııe edtldi. 

Bo}arlann derilerini yüzdüren 
yarnllirı içlne tu11 döktüren, altı se
ned yirmi bitt'< ı<eıı~ kestiren kara 
şey.tan diye nuıJan Villaya gibi, Os
manlı imptıratotile ho g~çinerek 

iitinci Selimden ''Çocuğum,, hitabına 
maz1tlir olnn Aleksandr gibi uysal 
prensler pn<llşahtan nameler alınca 
blitün memlekette bayramlar yaptı
ranlar (*) Osmanlı devletine verdiği 
yarıdtitt artürarnk iktidnr mcvkiini 
muhafaza eden bUyilk Et)'en1in da
madı Pi~·er gibi, knrısı Kinjnanın 

sayesinde tutan çoban Piyer gibi. 
kooosı ölUnce, cv\'eJil büyiık oğlunu, 
sonra küçiik oğlunu tahta çıkaran 

Etyenin torunu gibi (Bu kadın bliyült 
oğlunu Eflak tahtına geçirmek için 
60 bin düka altını hediye etmişti) (**) 
adamlar Romen hftkimiyetini tem· 
sil ettikten, Et.}'enin torunu Kiajna
ntn kinine uğrıyan kelleler bn haris 
kadının verdiği ziyafetlerde altın ta· 
haklar içinde ziynet ma1cammda ı;of
raya getirildikten ~onra on yedincl 
asrın nihayetlerine doğru iki prensli
ğin başına dünyanın bUyUk faciala
rından biri geldi. EfHU( ve Buğdan 
pren3liklerine büyük Petro ittifak 
teklif etti. Buğdan prensi Ifandcmir: 
it'tifaltı kabul etti. ve her şeyi kay. 
betti. 

EfHUc prenSi Brankövan her taraf
la ho~ geçinmek istiyordu. Faltat 
1714 de lshınbul()att gelen bir saray 
çavuşu httl'ı Raraırııu getirdlgi 7-aman 
onu ne askerleri, ne de oo~·arJa)i mü
dafruı. ettiler. Brancövan BillfreŞten 

nanmrştı. Yeni camiin minarelerine 
"Boş geldini~,, mahyesi kurulmuştu. 
Aynı mahye Su1funahm'Ct ctımistnde 
de bulunuyordu. 

Diğer taraftan Galata kulesi ile 
Knraköyde ve Ilcyoğlund:ı bir çok bi
nala'!' ışıklarla donanmıştı. 

BUGÜN YAVUZ ZIRHLIS1NDA 
ZiYAFET VERiLiYOR 

Bugün akşam üzeri saat 17 de Ya
vuz zırhlısında Kral şerefine bir zi
yafet lerilecektir. Serı-;ini Perapalas 
oteli yapmaktadır. 

Yarın akşam İngiltere büyük elcisi 
~ir Persi Loren Perapalas otelin.de 
Kral ~erefine bir ziyafet verecektir. 

YÜ/(SEK .UISAFJRIMIZJS 
YA/.,TAJ'A DAVET f:Dll.,E

CEKLERI ŞAJ'/ASI 
l\lütcnekkircn ~chrimizde bulunan 

yüksek misafirimiz Samajeste lngiJ. 
tere Kralını Rusyanm Yulta şehrine 
davet etmek üzere Sovyet büyük el
çisinin İngiltere bil) ilk clçbi delale
ti le tl'~chbiiste bulunacağına dair Av
rupa mcrkczlcrinclen hir şayia ak~et

mi!re de hunun asılsız olduğu anla 
şılmaMadır. 

Y:ecllkulcyc getiıildi. Orada idam 
olurıdu. 

Kendini Paros m:ırkileri hem Nnk
sos el~ potları, hem de büyük Eti
enne, hhtta Hergülün ahradından 

dl~·c itHlla eden, Giridde, yahut Si· 
samda clogan e. mer bedenli, Monpel
)cdc Hp tülcbesi \'e sonra idam mnh· 
lti'lmU, Paı iste Mclanehtonun mah
remi csı·an; Prusyalı Amberin yanın• 
dn a keıi ı:nilşa\ ir, Charles Füinzln za 
biti niHn~ct l\loldnvya prensi olan ve 
iki 'l1una prensliğini birleştirmek da
\'rıSltilt dUşen, dessas, fakat nihayet 
boyarlarditn canını kurtaramıyan 

Jük Jlnsillc - Hcracllde Despota gil:ii 
llö}'lodarlnr. 

Bnbrfıli bankerlerlnden A'ntron1k 
Fannngüzenin delfıletilc pı<ensi elde 
C{llfn \C Jfihnyct alac:tld\larl ile lif"rllk· 
te hükumet merkezine girl'n ve mali
ye binasını yakarak isyan eden cesur 
Mişel gibi.. 

( Arka!l:t var) 

(*) Prens AlekSanra ikitıoi Selim 
yazdığı ıtıektııpta §'lmktrı bfkliriyor
au: 

"Çocufjum Allahıtı üıayetile bana 
tazimde kusur edcıı dinsizlerden Kıb
rısı aldını. Eflcikda bilyilk §Cn1ikler 
yap, ve bi1Wıı merıılokete galip gcl
ıliyimi bildir. Sen, ey lskerıler oğlum, 
EJW.7' beyi) hazırlcm 1ıe gel, orduma il
t ihalc et ve bir donanma ile gidip Kor
/oyu alalım oradan galip olarak giizel 
Venediğe gideriz orada çok elbise ve 
Cam.ocatto vardır. Venedikten Roma.
ya gideriz.,, 

("'•) Ba1ı§'l.~ kraliçesi diye yiidedilcn 
Kiajna biiyük Etyenin torunu idi. Ki· 
ajnamn Piycrrarcş Mo1davyamn Os
'manlı hü7'ıimetine verdiği vergiyi on 
bir bin diikaya çıkarm1ştı. Kiajnrı
nın kocası Çoban Piyer katım s1t.yl1Sf n
de rei8k8rda kahh. öuWğiı zaman Ki· 
d~ut evUitlarıtıın iki.sini dil.f}ilnmeğe ko 
yuldu. Sck.!Jen bin düka hediye ederek 

Kral Sekizinci Edvard asaletle sa• 
deliği şahsında ve hareketlerinde bir
leştiren ilk tngili.z. kralıdır. F'azln ola· 
r.ak alclttde bir lngillz seyahı gibi se
yahat etmekte oldukları için İstanbul 
da istedikleri gibi serbestçe hareket e
debileceklerdir. S:iç şüphesiz majeste 
krahn bu tarzda hareket edişi esaserı 
halkın kalbinde kendisine ve onun şah· 
sında İngiliz milletine karşı mevcut 
olan taR'kın muhabbetin samimiyetin 
bir kat döha arttıracaktır. 

Sonra fngiltere kralı ~"'dz~nci Ed· 
vard lstanbula girerken Türk gazete
cilerinden bir: h~yet Belgrada gtdlyor 
Bu ziyaretin sebebi de dost ve mUtte
fik Yugos1avyan1n (6) cylillde yııp 

laca1< millt öayramlantta i§Urak et
m(}1ttir. Ayni za.m11nda dost" memlcltat: 
içinden gelip giderken bir tetkik seyr 
bati yapmaktır. Demek istiyoruz Ki 
bu hafta TUrkiycnln Iiarlct mUnasebet 
!erinde dostluk teza:hUratı ile canlo.nı· 
yor. 

U::fak Şarkta tehliTaı: --

İşte böyle bir taraftan Türkiye -
lng1Itere, öbür taraftan Türkiye • Yu· 
goslavya milnasebe:tlcri saminıf' dost· 
luk tezahilrlerile kuvvetlenirken Uzak 
Şarktan bir tehlike i!far~ti geliyor. 
Bu tehlike Japonya ile Sovyetler ara
sında zaman zaman baa gösteren an· 
laşmarnazlığm ycruden, faktıt bu defa 
gerçekten korkunç bir ııekil almasın· 

dan çıkıyor. 
(Tas) a.janımım tebliilertne gare 

Mançuridckl Sovyet memur.larrna. kar
şı hatıra gelmez derecede ağır tazyik 
tedbirleri tatbik edilmektedir. Bu ara
da gene Japonlar. Dir Sovyet gemisi 
tevkif ctmtşler.dlr. BU gem1ntn ınuret
tebatmı aç ve susuz bıra1tmak suretilc 
tahrik yolunu tutmu§laraır. 

İngiltere AVi'llifada adettı fedaka· 
rane denecek derce de blr. sulh 'e sU· 
k\ın s yaseti taktp ediyor. Bö ·le bir 
zaınanda bu devletin Uzak Şarkta bir 
harp gni .sile aıriktıdar o1ması t2.bii 
olarak hatıım gelınez. Fransa ise Al· 
mnnya i!b hettUtı nnlaı;mnmış olduğu 
gibi tlıpnr1YA hadlselel"inl:len dola~n fcv 
kalude endişe11 Olr vadyette bulunu
yor. Gene tabit olarak bu devletin de 
Uzak Şarkta çıkacak bu had s~y ka
nşması ihtimal haricinde götUnU•·:-r. 

Onun ic:in gUnUn b1rlnlle Sovyet 
Rusyaya l<arşı rnufüıka hnreket eWıek 
istedikleri anl~ılan Japonlann ~ıkar· 
dıklan son hadiseler m"aııalıdır. 

Siliihumnıa ya'r:şı: 

Geçen 1 aftiı.lar içinde Almanvn as
kerlik mUdd~tini bir seneden iki "e
ye ~ıkarmak suretile sulh ordusunun 
miktarnn artırdı. Daha doğrusu 
(600,0tfO) m1ktannda olan orduı..unu 
(1,20Cf 000) e cıkardl. Bundan başka 
Almanyada..:. silulrsız talim g<>ren işçi 
orduları da vardır. Bnulartn ellerine 
de silah vermek suretile A1man ordu· 
sunun miktan derhal (2,000,000) a 
çıkarılabilecek demektir. 

lı;te. Almanyanın aldığı bu tedbir 
şimdi bUtUn Avrupada g('}llfş mikyasta 
heyecan uyandırmıştır. Son haberlere 
göre Belçika da nskerlik mUddetini 
artırmıştır. Fransa.da dahi ayni tema· 
yUl başlamıfjtır. Uzak Şarktaki Ja .. 
pon • Sovyet gergin •V·ıe 1spanyndaki 
dahili harp vaziyeti esasen Avrupanın 
sulhuıru ihtll ~cek btr manzara gös· 
terlrken Almanyanın, Belçikanın. 
Fra:nsarun, belki de yarın Macaristanm 
silAhlanına yat'l~ma yeni bir hız ver
meleri hakikaten en sağlam sinirleri 
bile yerinden oynatacak mahiyettcdir4 

ASIM US 
bUyll1c oğlu Piyeri Efldk üı1ıtuıa yer- ................................ =--....... --=-----....... --------------------
loştirdi. Fakat idare edemiycceğini gö- 1 U 1 E ( R Ü 8 EY E 
rünco 01m itidirtcrek yeritıe 1c{l{i1ik oğ-
lu A1ek8atıdrı koydtırdit. ._. .A"ıHA .... UL EDEN 

Kia;na kızını Üç:ilttdfi M1trad.a 1 ~ Fi 
vcrd'kten sonra Buğdan . tahtrna bir 
ad.a»ıoıt yorleştimı.eğe çal1şt1. Orada Y•lt-NIZ • .2 i!l ~ A ~ 4 ~#'!>.!fi~#• ~A•~ 
1lfiıthi§ Jatı dedikleri sergerde duru- •\ l J! ~<i! z'A i! a. ~.-'!~~~,.~il!~ ~r~ 
yordu. Bu <Utam bir cıiyle bir top çeke· ~ r~~~v~ 1 J~ fft!!JUf! d ~1 ~ .. 

k k 
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Ohdan Kiajnanıtı verdiği seksen ~ ··-· \ e·R p ~ . 
bin dilklının ild mislini ~Cdiıet'. Jan ~-~ .. 1 UD 1 A ' .'' rA~nt\ın 
vergiyi 1.1armek istemedi. Jan ma.ğltlp "' _,. l'*l YAKll K· 
cdilerelc öldiiriUdü ve Kiajhdnın ileri ~ 
Sfl'rdilğü Toplu Piyer MoldOOya. Voyvo .\-. ~ tf 
dU 6ldtı bir lw.ç ay sMZra. K-iajna gmıe 8J__A · . ..cA. 

politikdyt d~ği:jtirdi. Yüz e1li bin düka ...., • : ....... ·.··:: • 
vererek piç. kardeşi Jan'ı Mo1.dat>1Ja _ • 
beyliğine tayin ettirdi. Faklit Jcın ~ f.~ · 
vadettiği parayı vcrmediğinaen Kiaj- ~ ı 
na ottu. koğdAtrarak fo'l&cır Toplu Pi
yari tayin ettirdi. Bedeli: Vergiyi on 
bin d'iika zam, .~adrdzam ve S1~ltanm 
h-Oca.-nna yiiz bin diflüı, Janın borçüı
rınıı ödem.ek için sek.~en bin diU«t idi. 
Picyr ölihıco yerine yahu.diden dönme 
Ha'tıııı geçti bedeli sultana dört yüz 
bin. dülm, ileri pclen memurine ilcıi 
yaz bin dfüca idi .• 

E/lakta Kiajna torunu lllihaayı 
Piycre karşı müdafaa. ediyordu. 
Hosbodar oğlu olan Piyer Şam.da ve 
Istanbttlda biiyihnii.§. A't.ırupa.ya gitmi.J 
iiçfinci( Hanrinin yanında bulımmu.ş 
nihayet mum tavassutile ve ~efir Jcr
mininin deliiletilc füıltan tarafından 
prens tayin olunm1ıştıı. Piyer lstmıbul 
7ıatriqi taraf md(lıı taç giydirilen ilk 
Efllik prensidir. Galibane E/lcilta geldi 
fahat Kiajna ~ıcrli yiiz bin dü.ka verc
r~ l~ tekrar llfi1umy1 bmJliğe geçirtti. 
Pi11m· buna 1mıluıbil .<ıadraza.ma k.ocrı 
bir elmas gönderdi. Kiajna ka.ybedcce
f;i ııi mı1ayınca Sultana altı bc1Jgir yU.
J.:i( altın 1ı<tdctfi'. YctrniR scksctı bin 
diika tdkdim. etti Piyer de 1sta:n1m7a 
gctirilarc1v Bopazm sularında boğdu· 
ruldıı. - Paul Jıf oroma - Bııcarest -
Os. 32 

F ----Q~ ;le_r_, __ G_i!_=-e~n=l=e=r=~l .. 

Cemiyeti Akvam nezdinde daimi mu 
rahhasımrz Bay Necmettin Sadık dün 
.-kşamki ekspresle Cenevreye, Alman 
sefiri de izinli olarak Berline gitmiştir. 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha· 
cet yo!-. lşte; havalandın}. 
mış yeni Tokalon pudra.sı
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landrrılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadrr. Işte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha rnükemrnal bi; 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve rnodası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şelftini 

vermeden kalın a<li pud
ralardan tamamen başka ' 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu- ' 
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 

murun v\. terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat saf 
v~ sevimli bil- ten g5rih~e· 
cektir • 







~ . . ' " . . . . .. . . . . 

. ~-o ,c+·. ~'~~~pbul. Bele.diyesi llanl~rı ; · 

Senelik mu ~mmen ~irası 8 liıra olan Bulgurluda Çınar altı so· 
kağında 42 metre '96 aI).tim mur ö~aı sahasındaki ar a teslim tarİ· 
hinden itibaren 937 senesi ı:;nans ı soQuna kadar jQray;a verjlmek ü 
zere pazarlığa konulmuştur. .Şartnamesi levazım miidürlüğünde gÖ· 
rülür. istekli olanlar 60 kuruşluk ilk temimıt makbuz veya mektu· 
bile beraber 21 - 9 - 936 pazartesi .zünü saat 14 de daimi encü · 
mende pulunmahdır. (B.) (1013) 

Hepsine i 00 lira kıymet bisile n U.nkapanı Ebanzade mahalle· 
sinde Yeşil tulumba sokağında 5ü ieyman Subaşı mektebi ankazı sa 
tılmaJ< üzere açık ar,ttırmaya ıkoD ulmu~tur. a~namesi levazım mi; 
dürlüğünde görülür. İstekli o1ao nr 750 kur_uşluk 'lk teminat mak
buz veya mektubile beraber 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.~ (1017) 

lstanbul 4üneü icra memur1uğundan: 
Abidinin Emniyet Sandığına birinci derecede ·potekli olup ta

ma.nu;}n yeminli üç ehli vukuf tarafından (3000) lira kıymet takdir 
edilen Pcndikte Bağdat caddesinde 493/ 189 numaralı şarkan ve şi
malen Vangilili bahçesi gar ben H ÜJ1UÜZ veresesi ve saire bostanı 
cenuben Bağdelt caddeaile mahdut a§ağıda evsafı yazılı bahçeli bir 

y, açık arttır.maya :v.azolunmuşt ur. 

Zemin katında: Zemini rFnkli sini bir antre üzerinde iki kömür
lük, iki oda bir hela, bir dolap :ve zemini çini döşeli sabit te}meli 
ve a.lafre.nga ocaklı altında sarnıcı bari matbah ve zemini çimento 
döıeli v~ altında kuyuyu ve bir tulumbayı havi kiler, (Matbahtan 
bahçeye kapı vardır.) Birinci katta: Bir sofa üzerinde dört oda, 
bir hela bir kiler olup İ§hu kat üzerinde döıemesi olmıyan çatı katı 
vardır. Çatı katının merdiveni seyyardır. Birinci kata zemin ka
tınaar~ bir ah~ap merdiven y-ardır. Ve bahçeden mozayık basamaklı 
ve demir korkuluklu çift 111erdiven pıevcut olup birinci katta: Ze
mini renkli çini döte'1Jeli sahanlık vardır. Bu sahanlıkta çift ka
natlı nhıap kapı ile birinci kata girilir. Bahçesinde: Çam ve diğer 
meyvalı meyyasız müteaddit ağaçlları, p.yrıca bir kuyusu vardır. Ze
min katı kigir birinci kab ahşap olup :zemin kat pencereleri ve bi
rinci kat sahanlığına nazır pencereler deıııir parpıaklıklıdır. Umum 
mesahası: 885 m2 olup 105 m2 bina geri kalanı bahçeden ibarettir. 
5 - 11 - 936 tarihine müıadif pertembe gü.ıü ıaat 14 ten 16 ya 

.:S EVLOL 1936 ..-
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kızın 

evlenmesi 
Bu krem pudraya medyunum 

!Hayatnnda en büyük emelim 

Urbaylığınc~an: 
Fen şubesine ait işleri görme\< üzere Güzel Sanatlar akade İ· 

".nden diploma alınış bir ımimı:ı:-a ihtiyacımız Yardır. 1'80 Ura ücret 
verilecektir. Vesaiki kanuniyelerı le birlikte istekHlerın Akhisar Ur
baylığına baş 'VUr.rr.~ları Han olunur. Tayin ve tercih keyfiyetleri 
Bayındırlık Bakanlığına aittir. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdür öğünden: 

1 - Satın alınmnsına lüzum hasıl olan on bin kilo nisadır ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nişadırın muhammen bed eli 2500 :ve muvakkat teminatı da 
188 liradır. 

3 - Eksiltme 20 - 10 - 936tarihinde ve saat 15 de Ankarıada 
Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplMacak alım Ye satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını ida remi.z v. znesine teslim ve alacak· 
ları mald>uz veya kanunen muteber teminat mektubu veya şartna• 
mede yazılı belgelerle beraber mezkUr kpmisyona müracaat edecek· 
lerdir. 

5 - Şartnameler Ankaradn Lcwazım Müdürlüğünden ve lstan· 
bul da Levazım Ayniyat Müdürlüğünden parasız olarak verilecektir. 

(744) (1020} 
un,__ a h 

ı 
mesut bir yuva kurmak arzusu idi Su kovası 221 

35 
33 

Adet 
tabii fakirim beni her erkek ala- Balta 
mazdı tesadüfen parfümeri mües. Kanca 
sesesinden bir esans almak istedim Kürek 

Kazma 
Hortum 
Yangın M>ndürme aleti 

14 
6 

45 
v 

,, 
" ,, 
;, Metre 

adet 

tesadüf olacak bana NEClP Bey 
yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklığıını 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
rübe ettim çehrcmde bir pembelik; Şartnameleri mucibince ..,Pıkarı da cıns ve m1ktarlan yazrlr mal~e-
fevkalade değişiklik gördüm mü- me 21 - IX - 1936 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de 
temadi üç senedir NE<:tp Bep kre· pazarlıkla satın alınacaktır. lstekl ilerin tayin olunan gün ıve saatte 
mi ve pudrasını h-ullanryorum pu % 7,5 güvenme parasile birJikte Kabr..taşta Levazım ve Mübayaat 
müe~esenin bütün mallarına ,med şubesinde Alım Satım Komisyonu na müracaatları. (1005) 

yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmakhğıma rağmen iyi biliyor. 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

kadar dairede birinci aç.ık artbrmP.-tı U:ra efljJecektir. Arttırma be--------------

Jandarma genel komutanlığı An
kara sat1nalma komisyonundan: 

deli kıymeti mııhammepenifl % 75 fP 'huJ,ıup ~~irde nıµtterisi ü
zerinde bırakılacaktır. Abi ı.tkdirde en aQıa arttJrapıa teahhüdü 
baki lfalmqq ~P arttı~ ~S ~a ~ lem,lit ediler,k 36 - ıı -
936 ~ıihh~, m~dif ~· pqji qfffaf'~~ ~ .. eflilerek 20 . 11 • 
iremi.ıde ~~I~ ~ .,ç~ ~~r·•~fla ~ bedeli kıymeti 
nıuh~oa,..iq 1P 71 ni ... bucl"' ttkdtr:~ ~I U80 Np. lu kanun 
ahkiqmıa ~~ ıeri ~. S.PI P'!JAfifr .. Aı1tırmayfl ittirak 
etmek iatiJ_... ~ fl"IM.-.IP.e@'9lha % 7,5 "''~d, pey ak
çeai v•J'' mil.it tür .. ..ppqa tpıqai-t ~~ ... il tı.alµnmaları 
lizım~ır. Ji•ldan *-"' ıicPli iltt p.l»iı ~~ ı~li ~1acaklarde. 
diğer -~~'q •f ~ffk hakkı aahıpl-.ı~ k ~la"nı ve hu
IUaile fa'z T.e "'N&rif• daiı ol•a idd.larınt .. enokı mqıbiteleri ile 
birli~ il~ tarilam~ea i~baren aiharft 20 gun ~ıqfJa birlikte da
irenıife ~i...ı,n l~dp-. Mi~ialarını evr~kı ~ij-~jteleri ile 
sabit 

0
tmqaat.r aa~ı \,,delinin pt.yJapıasın~an harıç kalırlar Mü

terakim V.FIİ, •vifiye, tanzifiye • ~üte~e~lıt bele~iy.e rüıumu ve 
vakıf icar-' Yfl 20 •eD ... vakıf iCJreaı ıav~zı. bedelı ~üzayededen 
tenzil pluaur. Daha fu'- mal&a.-t ~mp.~ ~stıye?ler 1 - 10 - 936 
tarih· • itU>ar~ herk#iq töre b~ıi ıçın daırede a~ık bulundu-
rula~ arttırma taJ1D~i ile93f /1271. N•· lu .~o~yaya müracaatla 
nıezkGr cı,._,acı. ...... wıa~ ı4irpbıteceklen ılan olunur. (1004) 

Sıhhi müesseseler artbrnıa' ve 
e~siltme komisyonundan· 
H~y.,,. ımrazı Sariye Huta•"iain 1938 ~ JI~ ~olan 69 

~enı ttQays ~iye ve tımar malu=nl lıGfk 'pı~ye konulmupur. 
1 - ~ t&-9-936 çarıamba ~ü saat 14,5 • ~hmda 

5ıhh.t ve~ Muavenet Müdürlüiü buıumda kwıllu ~ 
Yap~. 

2 -T--•ı fiat t608 lira 67 kuruJtw'· 

Bir metresi 55 kurut değerlen en 153.000 den 163.000 metreye 
kadar erat yazlık elbiıelik kumat 22 - 9 - 936 sah günü saat 
11 de kapalı zarf usulile satın ah nacaktır. Şartnamesi 449 kurut 
karıılrğında komiıyondap. •lınabil ir. EkıiJtmey.e gir.eceklerin tart• 
namede yazılı belge ve 5732 lira 50 kuruş teminat makbuz veya 
banka mektuplarile içinde bulunduracakları teklif mektuplarım ek· 
ıiltme vaktinden en az bir saat evvel Komisyona .-ermit olmaları. 

(693) (882) 

Akay işletmesi direktörlüğündenı 
6 - 9 - 1936 pazar günü de nia yarıtlarJ mµnasebettUe v•pµrlar 

Moda, Kalamı§ iıkelelerine ıidiş ve dönütde ujramtYacaldard". 
Altın çiçek Traş bıçaklan bugüne Ada ;eferlerini yapan vapurlar Moda iakelesi yerine K..dıköyüııe 

kadar piyasada tanınmış en iyi bi~- uğrıyacaklardır. (978) 
)arın fevkindedir. En sert sakalları 
~lek~a~~la ~aşeder~zderi ini~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

katiyt:n incintmez ve kanatmaz. Fiatr c H p Genel Se'-reterıı·g ... ı·nden: 
yalnız (5) kuruştur. Tecrübe için bir • • • K 
tan~ ~hrsanı~. Al.!ın çiç~k Traş bıça· 10 Ağustos l '\rİhindf miit.akuası ı•in edilen S .nema makin~ıed 
ğı sızın her gunku \'e daımt arkadaşı- 1 .. .. .. · 

1 kt 
ve sa11 ma zemen ıu munakasa gunu ba.zı fırmalar tarı.fr.ıdan ba 

nız o aea ır. .. d 
mu det zarfında •eklif yopılaııHyıcağı anlaşıldıiınd" ıj ve ~artn~me-

KlRALIK KAR.GİR EV ve DÜKKAN de bazı tadilat ya.:ı~dığ.:::ı 1an dolayı IS - 9 - 1936 tarihint: k.\cİar 
Beşiktaşta Akaretlerde 5, 15, 29, temd•1 edilmiıtır. 

30, 38, 45 numara~.ı e':lerle 15, 19, 20, Y~ni filrtpaq-,eler 5 - 8 - 1936 tnrihinden itiJlaren ~n1c~ ada 
24, 43 numaralı dükkanıar kiraya ve- C H p '" k t ,. -· f b ld c H p ·ı ·· •- b rileccğinden 5/ 9/ 936 tarihinden itiba- ~ . gene, ıe re er.ıgr ve ~tan u 3 • • • ı )Onıu..ı·uı afl{an· 
ren açık artırmaya konmuştur. h11 tıırafmdan pans:z .>brh.k verilecektir ( 11 l) 

İsteklilerin 18 eylül cmna günü saat 
on üçe kadar Beşiktaşta Akaretlerde 54 numaralı mütevelli daifesine ve o __ ___.......__... ____________________ _ 

günün saat on üçünden on beşine ka- VQ t V 1111 ğ • d 
dar Beyoğlunda Telgraf sokağında Be· Z g a a 1 n en; 
yoğlu Vakıflar direktörlüğü ihale ko-
misyonuna gelmeleri. (16319) lira 28 kurut ketif tutarlı eksiltmeye konulmuf olan 

(V. No. 17970) y ozgat - Yerköy yoluna talip çakmadıimdan eksiltme 7 9 1936 
~ -~ 1annti ııo lira 11 ~· 
4 - latekliler prtnameyİ ve llstJtl her gün parun: olarak komisyonda D E ı~,. Q S T E N 

görebilirler. • --- nı --· 

pazartesi aaat (14) de vilayet encümeni odannda gene kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

1 - l.tekller c:ui aeneye aid dcatet odalı uaikaaı ve nwvakat pıua· Diiıt ve ·ıarıo tercU- killi,ıaı.ndandır 
ti a..UiL+a 1....11; •• aaatt• k · Fiyatı 35 kuru§tUr 

nıakl>uz veya banka-~~-::~..,. JW1 ~ ·~ 0~ ~ ......... ----------.ıı 
gelmeleri. ( 7 45 l 

Eksiltmeye airebilmek itin (123) lira (96) kurut muvakkat t• 
minat v.ermek Baymdırb\E Bakanhiı ehliyetini haiz ve ticaret eda· 

11nda kayıtlı bulunmak ıarttır. ,(634). .(763) 
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GüJ ve Tarih 
Gül Orta Çağda unutul-

N " ' rrıuş, sonra apoiyon un 
ikarısı Jozefin tarafından 

..... 

tekrar dilierde ve ellerde 
dotastırtlmıya baş!anmıştır 

Gül Baharın 
timsalidir .. 

• Bu sene güllcrın taiihi pek 
acıl~h gitti. ilkbahar geldi mi! 
diye sorarken "geldi de geçti 
bile., dediler. Biz de güJ göre -
medik .. Uk tomurcuklarını kar 
yaktı. Sonra yağmur çürüttü. 
Güneş yüzii göremiyen koncalar 
açamadı. 

haş'arma giilc.len ö:ülmüş taç • 
lar takarlardı. Bunun için, se • 
nenin her mevsiminde glil ye • 
tiştirnıck usuliinü bulmuşlardı. 

,(,'ii/ re Kadın 

Gül belki en güzel çiçektir. 
Bu güzelliği, en fazla gözleri -
mize bol bir renk ziyareti ver
mesinden ileri gelir. Buna ko -
kusuz, kıvrım kıvrım yaprnk -
larını ilave edin: O zaman. ede
biyatta aldığı yerin pek sebep
siz olmadığım siz de anlarsınız. 

Evet, gülün edebiyatta bü -
yük bir yeri vardır. Şark edebi
yatı baştan başa giilüstandır. 

Bütün güzel §eyler güle benze
tilmiştir. Güle çiçeklerin krali· 
çeliği verilmiştir. 

~ GULUN TAR!Ht 

f Romalılar imparatorlarının 
t 

• 
* 

l 

,. 

" c' 
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rın yetiş~irdikleri gülJer katmer 
siz, yabani güller<li. Gül bugtin-

Fransada yetiştirilen güller 

Fakat. Rom2.hların zamanındaki 
gülleri bizim bugün bildiğimiz 
güllerden zannetmeyin. Onla • 

kü ·şeklini asırlarca çalışı'Jdık 1 
tan sonra, aşılarla yetiştirilen 

mütekamil· nevilerle almıştır. 

Gül, Romalılardan daha ev • 
vel Keldanilerin sevdikleri çi • 
çekti. Hiyerogliflerinde dört 
yapraklı gül akıt, fikir anlaş • 
mak manasın gelirdi. 

Mısırlıların tarihlerinde de 
gül bahçelerine rastgelinmekte
dir. Bu da o zamanlarda Mısır -
da gülün, pek büyük ehemmi • 
yet verilerek yetiştirildiğini 

gösterir. 

Nihayet Yunanlılar. mukad· 
det aaydıldan c:lağlannın etek -
lerini güllerle donatırlardı. Ro
mablara da giil sevgisi onlardan 
geçmiftir. 

Gülün yağını çıkarmağı ·ilk 
dütUnenler Araplar ohnuıtur. 
O zamana ·kadar ıila olarak kut 
landan ve yalnız dıt gUze1llğin-
den istifade edilen cill ondan 
IOl11'8, yapodan da istifade edi
len bir çiçek olmut ve tabii de· 
·1er1 daha f ıdalıputtı. 

• -· ı. .... sil ~ ıicareti 

yapmağa başladıktan sonra gill 
yetiştirilmesi de orada büyüle 
bir şekilde inkişaf etti. Şam gül• 
lerile meşhur bir şehir olmu' • 
tu. 

Fakat, gülün ikbal devri da• 
ima devam etmedi. Orta çağda 
gül unutulmuş gitmişti. Artık! 

~rallJr ne eskiden olduğu gi~ 
t;ıçlar:nda gül taşıyorlar, ne gül 
rerı-·i elbise giyiyorlar, ne de 
r.ul SU}'U süriiyorlardı. Güzel -
lık. kuvvet, akıl ve fikir timsa· 
li olan gül şekli de ortadan 
kıybolmuştu. 

GOi.ON YENiDEN DOGUŞU 

Gülü bu nisyan altmdan çı• 
karan bir kadın olmuştur. 

Napolion karısı Josephine"i 
boşadıktan sonra ona bir saray 
bağışlamış ve iki ·milyon frank 
da nıaaş bağlamıştı. 

Sarayda tek başına kalan bu 
ihtiraslı kadın kendisine eğlen• 
ce bulmakta güçlük çekmedt 

Sarayın geniş bir bahçesi 
vardı. Josephine burada gül yC4 
tiştirmeğe başladı. Tuttuğll 
bahçıvanlar her gün sabahtan 
akşama kadar bahçede çalışı -
yorlar, uzak yerlerden bulup ge 
tirdikleri ve hazan binlerce al .. 
tına aldıklan gül fidanlanru di"' 
kiyorlar, ap yapıyorlar, yeni 
gül nevileri yetiştirmeğe uira
ıryorlardr. 

Bir müddet sonra eski kra • 
liçenin bahçesi bütün Fransada 
dillerde dola~ğa batladı. Bu 
suretle gtil tekrar saraylarda: 
yüksek mevkii almağa bq1a • 
nııı ve gUI sevgisi yeniden dol• 
muıtu. 

Bugün gül bahar timsa.lidic 
ve büarla beraber atla batll'la
tır. 

• 1. I. 

Ayni hastalıkla v~ ayni dakikada 
ölen ikizler var~mış. • e 

Yiiz elli sene kadar evvel 

ftal;·.:ıda bir kadın altı çocuk 

dün>·aya getirerek yeni bir ço

cuk doğurma rekoru yapmıştı. 

Gerçi ikizler. üçüzler ve beşiz

lere kadar doguranlar da na • 

dir<lir; fal:at dünyada hiç· bir 

kadın altı çocuk doğurmamış -

tı. ikiz doğmalar seksende bir 

nisbetindcdir 

yasında il:iz doğunnnlar pC"k 

nadirdir. Hatta halk ikiz doğur

manın ne demek olduğunu bile 

bilmez. 

İkizlerin biri:1irlcrine görü

nüşte çok benzedikleri malüm • 

dur. Bununla beraber bunların 

ablak ve tabiatları biribi:·lerine 

pek benzemez. Kadınların ikiz 

doğurmalarının sebebini 182 7 
"'-'..~·.""'··:~-: .. ·c:·-:.;. .. 

,~ 

(ônJekiler ve arkadakiler birbirlerine 
.benziyenlerJir.) 

Geçen asrın batında ise bir 

kadın on bir doğuruşta otuz iki 

çocuk dilnyaya getirdi. Bu do· 

ğurmalardan üçünde ikiz, üçün

de üçüz ve ikisinde de dörder 

çocuk doğurmuıtu. tşin daha 

garibi bu kadın da bizzat ikiz 

doimuı ve kocası da ikiz ola -

rak dilnyaya gelmİftir. 

tklz doğurmalar en ziyade 

~vrura~a g8zUkUr. Hele Cey

lon ve Codıinchlııa ve tuk Aa-

de Cari Emeat Von Baer na -

mında bir alim keşfetmiştir. t -
kizler cinsi münasebette kadı • 

nın kabul ettiği yumurtanın iki

ye aynlmasından ileri gelmek • 

tedir.- Böyle iki müsavi parçaya 

aynlan bir yumurtadan bir sağ 

tarafı olan ve bir de sol tarafı 

olan iki yarım insanın dünyaya 

geleceği zannedilirse de tabiat 

böyle yapmaz. Ve her bir ya • 

nm yumurtadan iki tane biri • 

Y c zan: ~?eh met Naci Of ~· n 

Üçüzler (Soldan ikisi~irbirine tamamile ben:zemeht~Jir. 

1 
,--- ---- -~- -,. 
· Ş:mdi bütü~ dünyaY.aia- ı 

kadar eden hadise Ka-

l nadadaki beşizderdir. 
~ __. ._,, .._., ,...,,aıwı--==- ,_, zı:w;a .. _. .._. ......__ 

biı ine ben.zer viicut dünyaya ge 

lir Ynlnız bunların her ikisi 

yahut her üçü ve dördü ya er

ke!<. yahut kız olurlar. Pek na -

c:: olarak erkek kız doğarlar. 

Bu ~ekilde biribirlerine çok 

bc:.ııdyen ikizlerin ayrı ayrı ha· 

yat takip etseler de aynı za -

maııda, aynı hastalığa tutul -
dukları ve nadir de olsa ayni 

dakıkada öldükleri görülmuş -

tür. Yalnız bir mesele var : Bir 

yumurtadan hayat almış ve doğ 

muş olan ikizler kardeş midir

ler' Bir çok kimseler buna c· 

vet demekte tereddüt etmekte

dirler. Çünkü ikizleri iki insan 

dc:~;ı ikiye ayrılmış bir vil ~ 

cut sayanlar çoktur. 

llqlaru ilıizlertlen biri (:Xıç oe rözlerinin renrf ı.
mamile aynıdır.) 

S. 3 KURUNun ILAVESl 



arlının 
Bu vıl ·pJijlaraa 

uyanclırdı~ı alika. r. 
'/ 

! 

Yuma: HlKllU llONIR 

Yu pne pelyor elemek 
iki OeıJiz banyoları ve lnun
larda lel'4!1e!'pe uzultlu da 
artık ıe•k yıla kalnıakta
öır. 

Bu rz1, bete Florya pl!jlan
mn bqlıca uvkt. ne bilbua 
gençlik; ne mayo, pijama göt
terltlerl: ne de roma.tlzmalar-
4kn kurtulut çıilıklan tefkll 
ediyordu. 

Bu yıl Dinarlı Mehmet pehı 
livanın vakit vakit plaja ge
l.iti, Florya deniz eğlencelerl
nin son haddine varuığı an
lardı. 

Dikkat etmişseniz bu peh
livanın halk arasında kendine 
has bir şöhreti vardır. Bunu 
yalnız, giyinişindeki hususiye-

te atledmneNtniz... Gerçi Di
narh "'Amerikalı umın üzere,, 
giyinir. Yahat pek gençken, 
1u.ı bUtiln telllftl8tll etme ka
blliyetlerinin açık beklediği bir 
mmanda .Amerik.ada bulundu
j'undaıı; yürilyUfli ve nükte-
ler earfeditl Amerikalılann· 
kini pek andırdığı için; elbi· 
1eeini.D, vtlcudtı tızerinde duru
tu da bize öyle görünmektedir. 

Fakat nihayet Türkler, 
türkçe şeyleri daha beğense
ler gerektir. Ve Dinarlı, her 
türlil tavrına rağmen yaradı
lışça Türktür. 

Onun samimiyet ve sadaka
ti, se11inin sıcakhğından der 
hal sezilir ..• 

Şu halde pratik bir Türk 

DlNAllLI MEHMET 

S. 4 J:TJ'RtTNun tT.AVESt 

olmak mfatlle halkın onu sev
mesinden bqka, ne gibi husu
siyetleri daha vardır ki, her
kes sık sık ondan bahsediyor. 

Bana kalıraa Dinarlı, gene 
pratik olnıaaı neticesinde hem 
kendisinden bitiln matbuat
ta bahsettirmesini bilmi§tir .•• 
Hem yaptığı gil.retlerde kuv· 
vet sarfedip hasmını yenmeğe 
çalJIDlakla beraber, mütehas
sıs olduğu gUreş çeşidinin 

- belli başlı bir teknik dahilin
de • ttırıu oyunlarını yapmak 
suretile BALKIN GôZONU 
DOYURMAKTADm. 

Bu mühim bir şeydir: 
Güret mUIJabakalan bugll· 

ne kadar • amatör veya pro
fesyonel • peblivanlann kar· 
şılıklı zorlamaJan, gerileyip 
gerileyip bqlarmı uçların
dan hafifçe tokllfturarak, 
ellerini birbirlerinin kolları 

üzerinden kaldırmak gibi ba
zı hareketlerde bulunmaları 

neticesinde, birinin yahut iki· 
sinin birden sırtı veya kürek 
kemiğinin bir tarafının yere 
gelmesile bitiyordu. 

Yahut bize öyle geliyordu. 
Her ne ise ... Dinarlı, halkın 

gözünü doyuran bu gösteriş 
tarafından da herhalde büyük 
şöhret almış ki, bu yaz ne ıa
man Floryaya gelse, hemen 
bütün plaj halkı yerinden fır· 
lıyarak kumlar üzerinde badi 
badi koşup onun peşine takılı
yor ve her biri, az sonra kıv
rak bir "Dinarlı· oyunu,, göre
ceğini umarak onu adeta k11-

kırtırcuma siğaya çekiyor: 
- Mehmet ağabey, Çoba

m yenebilir misin? 
- Amerika.da gliretirken 

nasıl oluyordu llehmet ağa
bey? Orada seni yenecekler 
var mı? 

- Dinarlı Mehmet pehli· 
van ! Cim Londosla gllreein i
çin diyorlar ki. .• 

- Pehlivan be! Şu tayyare 
oyunu .D8811dır? Eğer Rus peh 
livan Cim Londosun tayyare 
açmazına kapılmasaydı ... 

Böylece l!IOrgular birbiri ar
dınca geliyor. Ve "Tayyare o
yunu,, .ÖZU Dinarlıyı da ali
kalandırmadan geçemediği i
çin, Mehmet pehlivan bu defa 
kendini sarmıı olanlar arasın
da ağır ağır ve sakız çiğniy~ 
rek yUrUmekteyken, birdenbi
re bir yana dönüp eline gelen 
bir çıplak delikanlıyı etine bu
duna bakmadan yakalıyor, ha
vaya kaldırıp bir müddet fı· 
nldak gibi döndürdükten son· 
ra tutup kumların üzerine VUJ 

ruyor: 
- lşte tayyare oyunu! 

Vay sen misin bunu yapan." 
lş~e bu zamandadlr ki, bütün 
plaj delikanlıları arasında bir 
pehlivanlık tecrübesidir baş 

gösteriyor. Öbek öbek çifte 
çıplakların, birbirini daradan 
kaldırmağa çalıştıklarını Ye 
- türlU kusur ve kabahatlerle· 
yere vurduklarmı veya vurul· 
duklarını görüyorımnl' ":. 

(Sonu 10 uncu ıayfada) 

Hoş söz(er 
...._---~-

Nasıl acele 
etmesın 

Naci bir lokantada . tallll
yordu. Biru enel pllp .blf 
masanın başına otuna111 ,.u 
ğini ye~ekte olu bir mUete
rinin yanına gelip y&ftl dedi 
ki: 

- Yemeğinizi acele yemiye 
lüzum yoktur. Rahatça yavq 
yavae yiyebilinslniz. 

- Ne demek lstiyort\ID? 
- Şu kaqıda oturan ada· 

mı görüyor musun us? Meohur 
l>ir boksördür. Dikkat etme
~en ppkaaııım Ustüne oturdu
nus. Mamafih korkacak bir 
eeY yok. ÇUııkil kendisi hentıs 
farkına varmamııtır. 

Paralı meslek 
Sevimin amcası soruyor· 

öu: 
- Küçük yarama.ı, söyle 

bakayım, büyüdüğün aman ne 
olmak istiyorsun? 

- Doktor olacağım amca. 
- Doktor mu? Neden bu 

mesleği seçiyorsun? 
- Onların çok parası olur 

da ondan .. 

Sıfır alırsam 1. 
Tekin öğretmenin vcrdiil 

tarih vaıifeıinl yı1pıyordu. Ba· 
basına dtdl ki: 

- Baba, Alp Arslan Malaz
girt muharebeıini han&i tarihte 
yapU? 

-Şey ... U.ıuttum, oğlum. 
- Senin k "• kafanda kal-

ıııadıktan ıonra, benimkinde 
kalır mı? Yann tarihten .ıfrr 

alıraam ı beni azarlama. 

:lı:vvel zaman içinde çok te
n& bit kurt vardi. Bir a1lft 
inlnln bir tarafına bir k\&1\1 
retml unuı, Uv yavruaunu 
ka11ıama almıı onlara del'll 
veriyordu: 

- Bu hayvanı tanıyor mu-
sunm! 

- Tanıyoruı! 
- Eti nuıldır ! 
- Çok lezzetli! 
- ŞllfJ pçirilee T 
- Enle1 olur. 
tkl atındenberi bir teY ye. 

mentlt oluı .kurtl&rın aftdan· 
run suyu akıyordu. Resimdeld 
kuzunun şerefine tarkı söyle· 
miye ba§ladılar. Fakat üçüncü 
yavru bir gey demiyor, bir ke
nara çekilmiş müthiı ,bir ma
kine yapmıya çalışıyor ve ken• 
di kendine "Eğer bu makineye 
bir düşenıe ... ,, diyordu. 

Ana kurt dersini bitirdik
ten sonra çoban kıyafetine gir 
di. Yavrularına da birer toban 
kocuğu giydirdi. Hepsi birden 
inden çıktılar. Biraz gittikten 
sonra yavrular bir çalılığın ar
kasına gizlendiler. Ana kurt 
ilerledi ve yilksek sesle ajla
mıya başladı. Bir ağacın ar-

kaamc(aaı 9*aA iki aeviuıll ku
au OA\l OObUl l&Aarak yanma 
pl41t.r; "Ne Alh1'Jl'IND glllel 
~1,, dtdlltr. 

- Ben aflamayım da kitn· 
ler ailasm? Uç koyunumu 
kaybettim. 

- Merak etme gUzel Ça

ba.o, bl& pder, aran&. 

8evlM11 kumlar atlıya ap. 
lıya k~or. Ug koyunu an• 
)'Ol'larctı. CalıJar arumda 1ak 
lı olan kurt 1avrulan 'bunları 
l&'erek kııkıs gUldUler. K~u .. 
lar kota kota giderken kur
dun lnlne ginnlt bulundular. 
Anakurtla Ug yavrusu arkadan 
yetişerek içeriye dalmış ve 
hemen kapıyı kapamışlar, Ü· 
zerlerindeki çoban gocuklarını 
çıkarmışlardı. 

Kuzular bunu görünee tlOo 
nup kaldılar ve mahvolduk• 
larıiıı anladılat. KU~ kurt· 
lar, sevimli lt\ll\llan pıtDttlvi 
ve kafalardt d~kft, ana 
kurt bll1lk bir atet f&lnYora 
du. Kuıulardu blrt tlttrltrl• 
nin \ili' lttmttlle bafırdt. 8'a 
sel lndta oakartlt ovalan )'&• 
yıldı. U•klarda oluı G~ol 
k&rdttlntn kulalma kaclar ıtt• 

) ~~~~k 8_ı!ti~er J 
-itore yarını adasında ev

lemnemiş bir adam, kaç. yaşın
da olursa olsun, ıa:r çOO\ık sa
)fllıı' ve kanllıı baknnından hiç 
bir hakkı olamaz. On bir ya
şında evlenmiş bir çocuk bir 
yıl sonra bir büyük adam gibi 
bittin halılara maliktir. 

- &zı midyelerin zehirli 
olmasının ·sebe'li, fosfor çıka -
ran ç'>k kliçük Lit takım deni% 
böetklerinin bu ınidy~letin için• 
de topı,nmrı bu•untnaeıdır. 

ti. atı yavtu.c~k. "Ey\}ah kar
deşleriın tehlikede, heMen ltô
pytın dedi ve !arzavatçt kt
yatetlne girerek sesin geldigt 
tarafa koştu. Az zaman içinde 
initı kapısı öhUfıde bulup.du; 
kapı çaldı. Anaktirt bagitdi: 

- Kiıtı o? 
- Zarzavatçi! 
- Bekle bitaz. 
Kapıyı aralık etti bir ke

nardan çıkarken a.yağt, UÇüncil 
kurdun hazırladığı makineye 
takıldı. Ma.klhe ters dönerek 
bu kötü k'tırdu altitıdaki derin 
çukura a.tti. Kurt ac·ı acı ba
ğırıyordu. Meğer çukurun için 
de yaylı bir tahta varmış, ana 
kurt düşer düşmez bu tahta. 
şiddetle kalkarak onu gökün 
bir katına fırlattı. Küçük kurt 
larm ödleri koptu. Bir kena
ft ~lerek tir tir titriyor
ludt. levtmll kuzular fırsat 
budıar deJlp btmea kaçtılar. 

lııdtn uakl..Uktluı sonra 
hmol& arkalarma ba.kttlar ve 
atlayıp. mplayıp tAtkt iltifle
ml)ft bltladılll\l': 
Sfdıf4t~t ••• ,.,. .... .., ,., ıa. . .. 
ıı..u ıWM WM IMrhrr 
,.,. ..... .., tel ta. 

du11 sonra Kiitdu
Mk zcırilcrin nıabtt.du yerine geçti. 

- Bir 8UÇlu yal,a,n söyledikçe çift· 

ltk sohfbl ôtıutı kulbğına doku.nur. O 
da al•• ....,,,, a~r . 

- Tuzu pek sevdiği tçin sahibi ona 
awcu tçind6 tuz -verir. 

- JflMldoftt . ltdtı7etin yerine geZ.. 
dfhfttC g"'8 lffflrJiler ona tiirW. hediye-
ler geti[iyorUır. . 

s. 13 KUltUNuıt tt.AVUt 
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Maje e Se 
•• um ola- ·f 

rak sayılan ve bir if 

insan olarak sevi- . il 

Be 

KRAL .. 
* i' .. 

aieste, bütün in iltere
i, bu ··şündüğü 

• n 
sevahati hak et 

bu ·ıunuyordu 

• 
lŞ 

Haşmetlu İngiltere kralı 

memleketimizi şereflendirmiş 

,bulunuyor. Bu deniz' seyahatine 

,çıktığındanberi çok güzel bir 

hava, - gördüğü büyük ve sa· 

mimi tezahürlere ilaveten - bü 

tün gezdiği yerlerde kendisini 

karşılamaktadır. ihk güneş, te

miz han, bygusU% bir istira • 
hat gözeten bir kimse. için ne 
ınutlul 

Majeste bütün İngilterenin 

düşündüğü gibi bu seyahati tam 

'manasile haketmiş bulunuyor • 

'du ... Tahta çıktığındanberi genç 

hükümdar, endişelerle dolu bir 

~evre içinden geçlnekteydi. Ra

hatı. temin edilc:mrmİŞ bir Avru 

pa ite karşılaşmış ve kendi mem 

leketini alakadar eden bir çok 

mühim ve karışık meselelerle 

yüz yüze gelmişti... 

Öyle yonıcu bir imtihana 

girmişbulunmakta idi ki, bu im~ 

.tihan, devlet işlerinin girift 

yollatile daha. kaynaJ!Ill§ daha 

ya,ıı bir adamxn bile lruWet ve 

aşabı üzerinde tesi!İDi göste • 
rirdi. 

Fakat hundan,, majestenin 

.tecrübesinin son. haddini bul • 

mamış manası asla çıkarılamaz. 

ıYuksek misafirimiz Sekizinci 

Edvard, pek genç çağlarından • 

beri kendi mcvkiini a1masmr, 

prens dögal ve :f ngittere tahtına 

namzet olarak rolünü ifa etme· 
sini çok iyi öğrenmişti. 

Daima hakimane bir ihtiyat. 

sağlam bir hiiküm verme ihti - 1 

sası ve halkmm ihtiyaç ve emel

lerini tam surette- anlamak gibi 

büyük bir mümtaziyet ıöster • 

mişti. 

İ§te bu itibarladrr ki, kıs -

men memleketimizi de ziyaret 

suretile geçirdiii tatiline bütün 

maı:ıasile hak kazanm~ 

Maj.este Sekizinci. Edvard',m, 

seyahati esnasında mes'ut ol • 

masnun snlanndan biri de, bir 

hükümdar olduğu halde ayni 

zamanda herkesle beraber ol • 

manın yolunu bulması:ıdadrr. 

Kendisi ekseriya hiç haber 

vermeden herkes arasmda do • 

laşmağt sever. 

Bu iş, bir kral için kolay ba

şarılacak bir şey d'eğ'ildir. Hefe 

İngilterenin pek sevilen kralx 

Sekizinci Edvard gibi bir hü • 
kümdar için· bu, bilhassa güç 

bir iştir.. 

Bununla beraber işte majes

te, istediği yere istediği gibi gi· 

derek, kenqisini saranlarla mü

tevazıane konu§uyor. 
~ 

Mcıjeste Sekizinci Edvard'ın 

tabiatı böyledir. İngiltere, onu 

bir hükümdar sıfatile sayar ve 

bir insan olarak sever. 

Halkının sevgisi, şüphesiz 

onun en emin kalkanıdır. 

H. M. 

-~-~ViriP,Y -- - ?fa ...... ~ .. 

v 
'· ~ , '''~·' ,., ,,,,., ~I'; .. A 

[ .. f , _ ., +.'i \.~ 

Se.kizinci Edı•ard lıas~a.'if:ıerl ve denizci k(ıyaletfrrirJ 
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- Evlenmeden evvel beni 
dalıa çok severdin. Ellerimi tu

tar ,bir an bırakmazdın. 
- O zaman da seni bu kadar 

severdim. Yalnız, ellerini piya
no çalmıyasrn diye tutardım. 

Pazarlık 
Kızların babas ı damat nam

.zedine şöyle diyordu: 
- Kızının biri için 3000 li

ra, diğeri. için de 2500 lira tra
homa veriyorum. 

- Sizinle toptan bir hesap 
yapalım: ikisini de ben alsam 
çiftini 5000 liraya vermez mi -
niz? 

i'alan .. 
Oturmuşlar, başlarından ge

çen bir macerayı anlatıyorlardı. 
Sıra Orhana geldi. Ağzını 

açmak üzereyken arkadaşların
dan biri: 

- Yalan! dedi. 
- Daha bir şey söylemedim, 

yahu! 
- 'Zarar yok. Nasıl olsa bir 

§ey anlatacak de~il misin) 

Rekor 

- Yeni bir rekor kırıldı: De
nize dalalı 2 saat beş dakika 
oldu. HalS çıkmadı. Halbuki de
niz dibine dalma rekoru 4 da -
J.•ka. 37 saniyedir. 

- O halde bu yiiziicü rekoru 
l biir <li'nyada kırdı. 

S. 6 j { 1 P' 1 •• ' · ., " ; ' 'F c-f 

Sütunlar 
inekle bisiklet 

Bir köylü Parise g~di. Dük
kanların önünden bakma bakma 
geçerken bir bisiklet gördü. 
Dükkana girip sordu: 

- Bu nedir? 

- Bisiklet .. 

- Neye yarar? 

- Çocuklar üzerine binip ge-
zerler. Bir tane alın. Sizin ço • 

Atıcı avcılar 
iyi bir avcı değildi, fakat iyi 

bir atıcı idi. Akla gelmedik av 
hikayeleri anlatır ve hepsinin 
kendi başından geçtiğini söyler· 
di. 

Yine bir gün anlatıyordu: 1 

- Hindistanda kaplan avına 
gitmiştim. Ormanda karşıma 

iki kaplan çıktı. Tüfeğimde de 
bir kurşun kalmıştı. Ne yapa • 

E1 ke~;n böcek kolle1'siqonu ! 
---

cuk için hayvan Y'l'ine geçer. 
- Kaça? 
- Yirmi lira. 
- Daha ucıı:ıu yok mu? 
- Daha küçükleri var, on beş 

lira. 
- On liraya inek alırım daha 

iyi. 
Aman ne yapıyorsunuz? 

Çocuğun inek üzerine binip 
gezmesi gülünç olmaz mı? 

Köylü gülerek cevap verdi: 
- Ya bisikleti inek sanıp sağ 

mata kalkarsa daha eülünç ol
maz mı? 

ca_ktar : öyle bir vaziyet alıp 

çektim ki kurşun birinin bey -
ninden girip çıktıktan sonra ö
tekinin kalbine saplandı : İkisi 

de yere serilmişti. 
Arkada§ı ondan daha fazl:-. 

atıcı idi: 
- O bir ıey mi? dedi. Ben 

bir gün Afrika ormanlannday
dım. Karşıma bir sürü arslan 
çıktı. Tam nişan alıp ateş ede
ceğim zaman bir ağacın üzerine 
sığınmış olan arkadaşım bar,a 
seslendi : 

O zam.an ne oldu biliyor mu · 

Havada 

Müşteri (Şoföre) - Eyvah! 
Uçurumdan aşağı yuvarlanıyo
ruz ... 

Şoför - Korkmayın, benim 
plotluğum da vardır. 

Balıklar 
Babası ile oğlu sinemaya gif· 

mişlerdi. Filmde deniz altında 

hayat gösteriliyordu.· Orada 

kayalıklar, nebatlar, balıklar 

vardı. 

Çocuk babasına sordu: 

- Balıklar kayalann üzerine 

oturmuyor, ne lüzumu var? 

- Babası cevap verdi 

- Ne sersem sualler ıoru • 

yorsun? Kayalar olmazsa yağ • 

mur yağdığı zaman neyin altı • 

na girip korunacaklar?t .. 

sun? 
??? 

- Bilemezsin! Arslanlar a • 
dımr İ§itir j§ibnez kaçıp gitti • 
ler. 

imdat! 

·Erkek <Hay \'iin 1.ı:ılı(,~si lıek

çisine) - Koşun! ko~un ! kay • 
na.nam arslanın kafesine girdi. 
Den_ıir kapı arkasından kapan
dı. Zavallı hayvanı kaynanamın 

elinden kurtarın ... 

Kraliçe Astrid'in Çocukl 1 

Bir otomobil kazasında ölen Belçika 
kraliçesinin çocukları nasıl qetiştiriliqor 

1935 senesi ağustosunun 29 

uncu günü Brüksel, sıcak bir 

güneş altında yanıyordu. 

Kral sarayının ardındaki bey 

nelınilel serginin geniş topra • 

gmda her milletten terekküp 

t:tmiş binlerce kişi paviyonlan 

ge;.mektc ve oparlörlerden par

lak bir musiki :;esi işitilmek -

teydi. 

Birdenbire meş'um bir sü -

kiıt ortalığı sardı. Bunun ar -

dında bir erkek sesi, genç kra

~içe Astrid'in öldüğünü bildir -

di. 
hviçrede bir otomobil ka -

%asında can vermişti. Otomobi

li, kendi kocası genç kral Le -

opold sürüyordu. 

Bu hadisenin alt yam her -

ikesçe malfımdur: gazeteler yaz

cı ... 
Şimdi bütün Belçikada bir 

hafta bu kraliçenin hatırası anı

lıyor. 

Bütün dünya, Belçika hü -

kümdarınm genç ,ölen karısı i-

5in tariyetleri,ni bildirmiştiler. 

Fakat berkesin· duaağında bir 

aual vard.ı: 

''Çocuklarına ne olacak? .. 

Belçika kraliçesinin ' üç tane 
öksüz çocuğu kaldı. Bugün do

ku:ı yaşında olan prenses Jo -

2efin Şarlot, altı yaşlarında bu

lunan prens Boduin - ki Bel -
•1uıııı111Nııııııı11111ıııııı11 11 ııınıııııı11111ııııı11111ıııı11ı111 

yor, demektir! 
Bu itibarla, avuç dolusu pa

ra kazanmakla beraber, Senyor 
Cingolo, bu parayı kat kat faz -
laliile hakediyor. Boyuna artist 
yeti§tİrecek ! Yalnız kış mevsim 
)erinde bu böcekler yaşıyamadı
'.fından, biraz dinleniyor. Gerçi 
kışın kapalı ve ısıtılmış yerde 
faaliyetine devam etmek yolu
nu ara§tmyorsa da, bu yolu, he
nüz bt~~ştır. ! 

5( br Cingolo karıncaya 
benze •. Yazın çalışır, kışm din
lenir, yazın kazandığını kışın 

yer. Fakat, gariptir, ki bu ka • 
mıcamn k:ızancını teminde, ka
rıncanın hissesi yok da. a~us -
tos böceğinin hissesi \'arı . 

H enri ViltoA 

\, .. .. 

Ölen Kraliçe çoculc!:ırından en küçüğile 

çika krallığına namzettir. - ve 

1934 senesi haziranının 7 ainde 

doğmuş olan prens Alb~ı-t bu 

ii<: küçiik yavruyu teşkil edi -

yor. 

Bir kraliçeden öksüz kalmış 
olan bu çocuklar şimdi büyük 

anneleri Elizabetin eJinde<lir. 
Ve işte nasıl yetiştirildikle -

rin i yazalım : 

"Erkenden yatağa girır • k 
\•e sauahleyin erken kalkmak!,, 

Daima mecbıır tutuldukları bir 
kaidedir. Bilhcııısa bugünlerde 
karışık siyasi haller dolayısile 

pek me§glW bulunan babaları 

kral Leopold bütün meşguliye-

tine: rağmen her ~kşam çocuk
ların yatağı başına gelerek on
la~ın dualarına iştirak eder, ya
naklarını öper ve güzel:e uyu
malarını diler. 

Fırsat diiştükçc kral, onla -
nn m·ıın od'lsına bir sü:priz 
zİ\ .1H. :i yapar. 

Kraliçenin üç çocuğ-..ı bir arada. 

Yahut sarayın bahçesinde, 

bu, annelerini kaybetmiş yav • 
ruların, kayıtsız oyunlarım gü-

lü'11siyerek seyreder. 
Bu çocuklar arasında veli -

aht prens Boduin sabahleyin 

yat::ığın<lan kalkar kalkmaz doğ 
nıca büyükannesi Elizabetin 
daircsi:ıe giderek ölen büyük 
babasının hayatına dair kendi -

s ine bir kaç söz dah a söyleme

sini rica etmektedi r. Bu s .. · rctle 

ileride işgal edeceği maknmın 

t eru;yesini bi l vasıta alıyor. 

Kız kardeşi ile birl,ktt: İs • 
v eç usulü j imnastik yr par ve 
banyo alrp kahvaltı ettikten 
sonra p renses Şarlot mektebe 
gider. V eli,1ht µrcns Boduin ise 
kendisine ders veren bir çok 

p rofesörlerden binle buluşu r. 

Küçük prens baş"·ckil V'ln 
Zeland'ın kızının da buiundu
ğu bir mekteptetlir. 

Belçikanın çocu\t \'eliahti 

<ki takriben altı yaşlarında ol -

duğunu yazmıştık) bir ka~ se

neye kadar altı lisanı koiayca 

konuşabilecek bir hale gelecek -

tir 
Öğrendiği lisanlar, fransızca, 

flamanc~. ingilizce, felcmenkçe, 

almanca ve iskandinavcadır. 

Veliaht, sarayın bahçesinde 

- acı bir hatırası olan - bir 

bisiklet üzerinde türlü numara

l:ır yapabilmektedir. Bu bisik -

Jet, otomobil kazasında ölen an 

ncc;j tarafından kendisine do -

ğ:.ıın günü hediyesi olarak vaa

de<lilmiş ve o niyetle verilmİ§tİ. 
Prenses Şarlot. rniikcmmcl 

bir müzisyen olmağa da çalış

maktadır. 

Küçük prens Alberte gelin -

cc sarayın içinde elinde tram -

pe! ile a~ağı yukarı d~laşmak -
tar!ır. Mavi parlak gözleri, an -

nesinin ba§ına gelmiş büyük 

fel5ketin acısile bulanmıyacak 

~atlar taze, !levinçli olarak ken

disine söylenen her yeni keli

meyi sür'atle kavı·ayıp her gün 

daha u2un cüml~er ve daha 

fazla güzel sözler söyliycrck 

diğer iki kardeşinin de neş'cıi .. 

ni ıamamlıyor. 

S. ll KURUNıın ll.AVE.Sl 
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1 
Glall 
ikiyesi 
Çeviren: 

V. G. 

Odanın kapısı vuruldu. 
Doy( kaşlarını pttı: Canı sı
kılmıştı. Bir kerre, kalkıp 

kapıyı açmaia gidince on bet 
dakikadanberi başladığı iş ya
rım kalacaktı. ikincisi, o glln 
limse ile görüşmek istemiyor
du. 

Kendi kendine: "Açmıya
eatım,, dedi. Yerinden bile 
kımıldamadı •. 

Kapı tekrar vuruldu. Ka
pıyı ~'\lan sanki Doyhın oda-
81Dda bulundufunu biliyordu 
Ye açması için ısrar ediyordu. 

Doyl gene açmamağa ka
rar verdi. Kendi kendine: 

- Muhakkak ev sahibidir, 
eledi. Ay başı gelince bir gü
nllnü geçirtmez. Para iste
meğe gelmiştir. 

Kapı bir daha çahndı. 
ı Doyl: 

- Bu kadınnı elinden kur
tuluş yok, dedi. inadı tu
tarsa kapıyı kırar girer, son· 
ra kapıyı gene bana ödetir. 

Kalktı, yavaş yavaş ka
pıya doğru gitti. Sonra hid
detle tokmağı çevirdi, açtı. 

Karşısında, ev sahibinin 
asık çehresi yerine güzel bir 
genç kız yUzU gördü. GözU. 
ne ilk çarpan şey, kızın koyu 
mavi gözleri oldu. Kızın yti
stinde hafif bir tebessüm var
clı. 

Doyl hem hayret, hrm hıty
ranhkla kapıyı tutarak geri 
~idi. Genç kız içeri doğru 
bir adım attı. 

Doyl, kendini tophyarak: 
- Buyurcn, dedi. 
Koyu mavi gözlü kız içe· 

rl girerken etrafına bakındı. 
Eski döşeme tahtaları, duvar· 
lara kaplı olan çiçekli kiğ'.t
lar, yerlerdeki gazeteler gö
'Ztine çarptı. 

- Rahatsız ettim, dedi. 
Meşguldünüz galiba? 

Doyl: 
- Estağfurullah, dedi. i

şim yoktu. Gazeteleri kanş.
brıyorduın. 
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- t;nı, duydum. Kapı 

yı bir iki kerre çaldım: Aç
madınız. Fakat içerde bulun
duğunuzu anlamıştım Kifıt 

sesleri geliyordu. 
Doyl, kendi kendine: 
"- Tuhaf bir kız. dedi. Ne 

istiyor acaba?,. 
Genç kız köşedeki sandal

yaya otururken: 
- Burada komşunuzum. 

biliyor musunuz? Dedi. 3 ün· 
~ii katta oturuyoruz. 

·"Bu genç · kız bana yalnız ölüm değil, bayat dş. va~edi·yor! ,, 

UO.) l İUl) rt!l ~hl. r>J u • .l· 

partımanda oturan bu kızı 
nidn şimdiye kadar görme
mişti?. Belki görmiıttU de 
farkına varmamıştı. ÇfinkU 
ktz. onun burada oturduğunu 
biliyordu. 

Dalgınlığını itiraf etmedi: 
- Evet, dedi. Bir iki ke

re görmüştüm. Fakat şimdi 
birdenbire tanıyamadım. Bir· 
az dalgınımdır. 

- Dalgınlık bu gibi haller-

de .azar prlllr. 
- Hancl hallerde? 
- Sizin et.dl balandafa· 

au halde. Ba hayatı bea •• 
P9rdlm, bilirim. 

Do7l kısa baktı. Koya ma• 
~ shlti kıs gtl1Uma8yordu: 

- Ben de vaktlle alzln P.• 
bl mkmtılı Mr hayat yaşadımc 
Geceleri sabaha kadar dlldt 
dikerek ekmek ve kitap para• 
mı tedarik ederdim, gtladb 
de mektebe giderdim. Kac 
kerre hayattan b*kınhk P
tirdim. Fakat irademi topla• 
dım, acılara tahammlll et. 
tim. Bugiin ha7atımı kurtar• 
mış bulunuyorum. Ve ••• 

•.. ve benim hayatımı kur
tarmak Jstiyorsunuz. 

Genç kız durakladı. Son· 
ra: 

- Böyle bir şey siyleme
dfm, dedi. Sbi bura ya başka 
bir şey için görmetc geldim. 
Sidn gibi, hayatta acı gö
ren, geçinmesini giiçlilkle el· 
ele eden ve belki de hayattan 
bıkan ve istikbal için timlt 
besleıalyen birisine ihtiyacım 
-yar. 

Doyl hayretle bakıyordu. 

Genç kız devam etti: 
- Belki yanılmıt olabili

rim. Onun için size bir sual 
soracağım: 

"Hayatınızdan memnun 
musunuz, detil misiniz? 

Doyl, genç kızın fikrini 
anlamak istiyordu. 

- Değilim, dedi. 
- O halde, size öliimU gö--

se alacaiunz bir it teklif e
detttlm: Yüzme bilir misi
niz? 

- Biraz. 
- Pek ali. Ben meş-

hur kadın yizüt'ftsü Maidi
yfm. Belki ftitmişslnlzdir? 

Doyl gene cehaletini mey· 
dana vurmak istemedi: 

- Evet, dedi. Gazeteler 
sizden bahsetmişlerdi. 

- Hill da ediyorlar. Şim· 
dl asıl meseleye gelelim: 

"Plonjon yarışlarında 

lardıfım dünya rekorundan 
sonra Nevyorktan mektuplar 
aldım. işte bir tanesi. 

Maidi pntasını açtı. Bir 

··-~ Doy1a 111at-,,,. ; 

~· . 
Mektupta~ yaalrydıı 
•NftJ,,arltle ,_,.,,,, dıldf ol-

lluluwz ,... ,,,,.,,. "'°"'" 
}on~.,. gizeİ 
~-.~fi 
diflJndlUt. • nıunanr, otu 
ınrfr'e ~ 61r 6wçuk 
ınftN .,.,,.,,,,,__, .... at-
lalıtaktır. Yüz 6u nıımanı 
bir erak ~ Ue 6mıber 
lJflllllaoaktır. Ba a'*-"'fuu
n bıdmak veıll•I ü .Ue w
rilml,tir. 

o,,.,,. ücretı olarak gerei 
ebe, flel'ek criırldOflllUCI onar. 
bln dolar ta1ul8 edllınlfllr. 
Teldlimlzl kabtll etfflinU tak
tirde ayın 26 llft4: kiadar bil
dirmenizi rka edem.., 

Doyl mektubu okuyup bl· 
tirdik ten sonra: 

- Evet, dedi. Size yapı. 
lan ve sizin de bana yaptığı
nız teklifi anladım : Son de
rece tehlikeli Wr oyana glre
eetlz. Siz ploajondaki me
haretiniz sayesinde buna belki 
muvaffakiyetle başarabilirsi
niz. Fakat bea, kendimi dof· 
rodan doğruya öltime atmlf 
bulunacağım. 

- Yüzde bir muvaffak ol-
mak ihtimali de var. 

- Evet, ylzde bir. 
- Kabul ediyor musunuz? 

- Kabul et•eden enet bir 
feY soracağım. 

· - Buyurun. 

- Bunu nipa başka biri
sine, yani •uvaff aldyetle 
başarmak ihtimali daha fazla 
olan bir yüzUeiye teklif et
mediniz?. 

Maidl gülUasedi: 

- Gayet bult l Dedi. Ev· 
veli, · erkek yiidcülerden bu
na cesaret eden olsa bile be· 
nimle beraber oyuna girmek 
istemezler. 

Çünkü beni hepsi kıska-
nıyor. Bu oyunda muvaffak 
olacağım yüzde yüz. Onlar 
için bu ihtimal az. Yüzde yüz 
bile olsa gene beni geçmiş 

omıyacaklar. Yalnız benimle 
müsavat temin etıaiş olacak
lar. Bununla beraber. ben, 
rakibimle beraber yeni bir 

mnvaff aklyet dalıa elde et. 
alt olacatım. Halbuki, eter 
oyuna işUrak etml7ecf'k olar· 
lana ben de siremireail• 
n 1eni bir manffakiJ'et ka· 
sanmt olmıyacalım. BIWda 
1apılan teklifi kabul etlliedl
tı. pyl olaeak ye kredla 
dli_ecek. 

Doyl vaziyeti anla•ıftı. 
Kılla teklifini kabul etti: 

- Peki, dedi. Hazırım. 

Ertesi gUn, ikisi beraber, 
Nevyorka gidiyorlardı. Tren· 
de karp karpya otarnıU§lar· 
dı. Naid.i, Doyla bakıyor, 

gtlltimstiyordu. 
Doyl 'bu tebessümde evve

ll acı bir istihza görtlr gibi 
oluyor·du: Onun fakirlitln· 
den istifade eden bir kadın, 
kendisini elinde bir oyuncak 
yapmıştı. 

Fakat, 'biraz düşününce ve 
Naidiyi daha iyi anlayınca, 

kendi kendine: 
- Hayır, diyordu. ikimiz 

beraber bir sefere çıkmış bu
lunuyoruz: Hayat ye ölüm 
seferine. Bu genç kız bana 
öltim ndetmekle beraber 
hayat da vaadediyor. Hiç 
olmazsa plonjon merdiveni -
ne çıkıncıya kadar heyecanlı 
bir hayat yaşıyacağım. Ondan 
sonra büyük bir maceraya a
tılacağım. 

Doyl bu düşüncelerle Na
ldiye baktı: Koyu mavi göz
leri karşısında, ona bir gün 
evvel kapıyı açarken duyduğu 
heyecanı duydu. 

Naidi gtizel, hem de çok 
güzel bir kızdı. Gözlerini a 
yıramadı. Uzun uzun baktı. 
Naidl mütemadiyen gtllUmsti
yordu. Doyl düşündü: 

- Ben onu seviyor muyum 
acaba? Ölüme giden bir a
damın sevmesi. Ne gUIUnç 
şey!. Fakat ... 

Doyl bu "fakat,, ten son
ra bir ümide dahyol'du. Çtin
kU genç kız ona öfüm vaadet 
mekle beraber hayat da vaad 
ediyordu. 

!\'evyorkta büyük bir he
yecanla karşılandılar. Blltiln 

pzeteler oalardan baheMl
yorda. Naldl ..... taıu.a· 
mıt bir aporeaydu. Doyl ... 
de pdlye kadar tama.O 
fınatını balUIUUf, pyawı 

uyret dereeede .... tt~yet 
silteren bfr Jhtidi olarak 
llahaedlyorlardı. 

Mmallüa sl•I 7aklapyor
da. Bir ıeee Naldl ne DOyl, 
otelin salonunda otuıaU§ ko
DU§Uyorlardı. 

Naidl: 
- Pazar slntl mlsabaka

lar bathyor, dedi. Procrama 
lire ilk numarayı biz yapa
catız. Namara icabı da n
Yell ben atılacafım, arkam
dan da siz. 

Doyl gene Naidinin gözle-
rine dalmıttı:,. . 

- Bflfyor musunu, dedL 
Ben karanmdan yavat yavaş 
cayıyorum. 

- Naidl oturduğu yerden 
fırladı: 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet. Korkmağa başla-

dım. 

- Neden? 
- Olümden. 
- Fakat .•• 

- Müsaade edin, ıtnlata-
yım: 

"Size kapıyı açtığım ilk 
gün, hayattan Umf dini kesmiş 
bir adamdım. Bunu siz de 
çok iyi keşf etmiştiniz ve be
nim bu halimden istifade et
mesini bildiniz. Hiç kimse
nin kabul edemfyec~ bir şev 
teklif ettiniz. Bu teklifi ka· 
bul edecetlme ytizde yüz emin 
olarak yapmıştınız. ÇiinkU 
ortaya on bin dolar atıyordu
nuz. Bu parlak Umft karşı
sında hayattan en fazla llm!
dini kesmit bir insanın gele
cetlni zannediyordunuz. Fa
kat bunu a(!kça siyJemfyor
dunuz. 

TekliJlnizi kabul ettim. Ni
çin? Sizin zannetiğinfz se
bepten dolayı' detll. Bu tek
lifin sizin tarafınızdan yapıl
dıfı için 

Fakat. bugtiri gene aynı 
sebepten sözümden dönüyo
rum. ÇUnkU, o zaman· haki 
katen belki hayattan memn.uu 

defli~. Hayatta .,. son· _ve 
gayeU Mr it olsun dhe, ban,, 
ettiğlnis materaya atılmajl 
kabul etmifUm. Likin ftugüıt 
beni hayata bafhyan bir feJ 
var. Daha doinlina, birisi 
var ... 

- Kim? 
-SiL 
- Evet, beni hayattan a 

)'lrinata· teşebbQı. eden ve hu 
nun için beni peşinde" sifrlik 
liyen koyu mavi rcizlerlni1. 
şimdi beni hayata . hatlamış 
oluyor. · 

Naidi yine ayni !fekilde gü
lümaiyordu. 

- ·Peki, dedi.- Si7.dcn haya -
tıruzı tehlikeye kovmanızı iste
miıtim. Kabul :•~ • .ıb: .. Eıın·ı, 
mademki, benim tarafımdan 

.taylendill itin kabul etmifa • 
iliz. •in tqekkii~ ederim. Bu
gün de siz, bayatmı.ıı tehlike -
den kurtarmamı lstiyonunua. 
~en de bunu kabul ediyorum. 

• • • • 
Ertesi gün, evvelden tertip 

olunan· program ve onların da 
aialarmcıa hazırtadlklan plan 
mucibince, Plonjon kulesine çık 
tılar: Plajdakiler bıt'jle-nnı yu -
kart kaldırinışlar. hu kadar yük 
sekten bu kadar !Hğ bir yerde 
denize atlıyacak •lan kahraman 
tara bakıyorlardı.· · 

Bu sırada beklcnrı1iyen biı 

ıey oldu: · 
Naidi e:kck yü'!Q :ü • hm· 

1ı hızlı konuışmağa b8 1IC1c'r. Son
ra yumnıklannı sıkı ·at. Gzerl-

f I İt~tPll ":t\"h!' ' I ( H ' ': ' J'!İZ} 
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