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19 MAVOS ·BAVRAMD 19 Mayns 
Vali Liitfi Kırdar'ın 
heyecanlı hitabesi 

19 Mayıs spor ve gençlik bayramı dün Kadıköyünde Fener 
stadında, yirmi beş bin kişiyi bulan bir kalabalık tarafından. 
heyecanla kutlandı. Yukardaki resimlerde bu coşkun günün 
en güzel intıbalarını seyredebilirsiniz. 

• 

Vali Liltfi Kırd~r dün Fener zamlaştırılmış spor bu gayeye va
stadııııla büyük geçit resmi ve id- rabilmemiz için en ehemmiyetli 
man hareketlerini bir hitabe ile vasıtalardan biridir. Oku~ spor, 
açmıştır. Valinin çok alkışlanan terbiye vasıtaları arasında birinci 
bu nutkunu aynen aşağıya derce- derecede gelen bir kıymettir ki 
diyoruz: çocuklarımızın hem sıhhatlerin~ 

•- Aziz İstanbul'lular ; hem iradelerini, hem de h§diseler 
Büyük ve şerefli bir günün yıl • karşısında çabuk karar almağa ve 

dönümünü yaşıyoruz; o derecede çabu.k tatbika geçme kabiliyetlerı
büyük ve kutlu .bir gün ki b~i hu· ni kuvvetlendirecektir. Mekteple· 
zur, refah ve terakki halleri için - r1mizdeki beden terbiyesi faaliye
tle y~atan Cümhuriyetimizin doğ- tinin iyi neticelerini bu güzel ba • 
masına, kurulmasına ilk adımı teş her gününde güzel bir çiçek tar
kil etmiştir, denile'bilir. lası halipde gözlerilııizin önüne 

Hatırlarsınız, bundan yirmi yıl seren bugünkü jimnastik şenlikle
önceki 19 Mayısta, İstanbul ve d;ı· ri bize yürünen yolda daha şimdi
ha .birçok vatan köşeleri yabancı den muvaffakiyete irişilmekte o!
orduların işgali altında bulunu duğunu söylüyor. Böyle gılzel ve 
yordu. Memleket ufukları meş'um gürbüz bir pesi! yetiştiren ailelen 
bir talisizliğin derin karanlığına •

1 

ve bu ailelerden hç te ayrı sayıl -
gömülmüş gibi idi; 18 Mayısı 19 masına imkan olmıyan ve bu ne. 
Mayısa ulaştıran karanlık gecenin ticedeki muvaffakiyet hissesi bü. 
sabah:nda Samsun sahillerine sa • yük olan öğretmenleri tebrik ede -
rışın bir güneş doğdu; vatanı yu - rim. Yeni nesillerin sıhhat, fikir, 
varlanmakta olduğu feiaket uçu - ruh ve beden sıhhati bizlın için " 
rumunun kenarından çekip kur - zerinde en çok ehemmiyet ver· 
tarmak azmile yola çıkmış olan durulacak bir meseledir. Ve i 
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 da hepiniz ben;mıe birlikte görüyo 
Samsunda Anadolu toprağına a • sunuz. Yeni Türkiyenin el att 
yak bastı ve o günden iti'baren bütün hayati meseleler gibi bu 
Türk illerinin üstündeki uğursuz selecle de muvaffakiyeti bize he 

\bulutlar dağılmağa başladı. 19. can ve memnuniyet verecek m 
Mayısın yıl dönümünde elbette ki hiyettedir. Yeni Türkiye, Reis' 
o büyük başlangıcın büyük kahra- cümli:urumuz, Büyük ve Milli Şıi 
.manının kalbimiztle ebediyyen fimiz İsmet İnönü'nün yüksek itt 
tazim hislerile sarılı olarak yaşı· releri altında emniyet ve huzur 
yacak olan büyük hatırasını an - çinde, maddi ve manevi bütün gu 
madan söze başlıyamam. lükleri yenerek her gün daha faz 

Aziz İstanbul'!ular, aziz gençler, la terakkiye ve inkişafa doğru ileı 
mektepliler, 19 Mayıs takivmde !emektedir. Vatanın düşman işga· 
Türk enerjisinin harekete geldiği, !inden kurtarılması için harp sa -
vatan müdafaası için şahlanıp ile- halarında kahramanca mücadele -
ri atıldığı günü gösteren mukad • de bulunan ve harp sahasında ka
des bir tarih sahifesidir. Yirmi yıl zanılan sulh müzakerelerinde si -
önceki 19 Mayısta başlıyan Ana - yaset ve kiyaset masası başında 

dolu kurtuluş hareketi, bildiğiniz 'gösterdiği ve bütün dünya poleti
r.ıerhalelerden geçerek, Mustafa ka adamlarına tastik ettirdiği li • 

emal'in ve İsmet İnönü'nün da • yakııt ve hüsnüidare ile teyit eden 
ıma bir ve daima beraber olan re- Milli Şefimiz, elbette Türk mille -
hakar ve feyizli idaresi altında ge· ti için ebedi bir iftihar ve itminan 
nişleylp yükselmiş, bugünkü hür, sebebidir. İsmet İnönü'nün yakın 
müstakil ve kuvvetli Türkiye bu mazimizi süsleyen tarihe malol • 
suretle vücude gelmiştir. Demek muş yüksek kahramanlıkları ya • 
ki 19 Mayıs bir ileri atılışın, mu - nında istikbalimiz için zaman teş
kaddes ve kurtarıcı bir hamlenin kil eden rehakar itlaresi yeni T 
tarihidir. Onun içindir ki 19 Ma · kiyeyi adım adım daha iyiye d._ 
yıs artık sadece bir takvim yapra- güzele, daha yükseğe götürece 
ğı, hatta sadece bir tarih sahifesi tir. Bugün karşımızda gördüğ<I. 
1ieğildir; bütün Türk milleti için müz ve takdirle karşıladığımız 
bir senboldür; Tütkiyedeki kalkın- gençlik kütlesi ve memleketin her 
ma ve ilerleme hareketlerinin bir köşesinde sizin gibi milyonlarca 
remisidir, kendini bulmanın, kendi takdirkarın alkışlamakta olduğu 
ne güvenmenin ve kendini kurtar,- bütün Türk gençliği İsmet İnö 
mağa kalkmanın timsalidir. 19 Ma- nü'nün rehberliği altında ilerle 
yısın Büyük Millet Meclisi karari- mekte olan yeni Türkiyenin ümit 
le gençlik ve spor bayramı ola - ve kuvvet hazinelerini teşkil edi -
rak kabul ve ilan edilmesi de bu yor. 
yüzdendir. · Aziz İstanbul'lular, 
Arkadaşlar, Bu güzel toplantm;ıı .\ •ptlacaüı 
Hür, müstakil ve kuvvetli TÜM· yeri tayin için her sene türlü ~üç 

I
' kiye, memleketin yarınki parlak, lüklerle karşılaşılıyor. Güzel Is • 
verimli, saadetle dolu istikbali i- • tan bulun tabii, coğrafi, taribi de· 
Çin bugünün gençliğine istinat e- ğerlerile mütenasip bir inkişaf Vf! 

diyor. Kafasının içi ·bilgi ışığile ay- umrana mazhar olması için teşeb
dınlanmış, vücudü sağlam, maddi büs edilen ·belediye işleri arasındı 

1 ve manevi pratik kabiliyetlerle ye- spor sahaları vücude getirmek nı• 
tiştirilmiş bir gençlik istiyoruz. selesi de ön sa f• · ·ltr. Şehrin nıe 
Çocuklarımıza hayat için lüzumlu, cut sahaları, maalese'f lböy~e 
müsbet ve faydalı bilgileri verir - toplantıyı istenildiği kadar gen4 
ken onların gerek ruh; gerek be • mikyasta ve rahat bir şekilde yap
den itibarile sıhhatli, çevik ve a - mağa müsait değildir. Gerek okul· 

(tik olmaları için çalışıyoruz . Ni - luların, gerekse şehirlilerin bütün 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ın•••••••••••••w•••••••••••••• spor ihtiyaçlarını tam ve kamil bir 
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Paşa tılsımın kudsiyetine ima - - Efendim onun sui tesirile bu 
nını gösterir eblehane sırıtışında defa uğrıyacağınız feliiketin pek 
devamla: 

- Kadınların meyillerini celb 
tıususundaki uğrunu, efsununu 

müthiş olacağına şüphe etmeyiniz. 

Hem onun size intikal ettiği duyu-

TDLSOMD 
HUseyln Rah nl 1 G O R p 1 N A R surette temin edebilecek bir stad • 

yum yapmak için faaliyete geçmış 
mlllllllll!lllllllllllJllllllllllilllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll1!1!1llllllllllllilllll! i bulunuyoruz. İstanbulun .en yük -

. Cazım bey. hemen cebre. varan 1 him bir şey ge'diğini >maen elini !ek ol, Benatı Havva buğday bere
'bır ısrarla nushayı pederının boy- ~ alnına vurarak: kctile aşkından gıdalansm, şeker 
nundan çekip aldı. - İçbde ne katakulli var? Nüs- gibi sevişiniz. Mhuabbetiniz ağ • 

- Tılsımı ne yaptın? 
- Mutfaktaki cehennem gibi 

yanan yemek sobasına attım. Kur
tuldum. B k d hayı söküp bakacağım .. sonra va • · d 1 h k dın hind ·ı una ima~ının güzel kızlar k · • • a ansın, er a veç e çı 

acagım İhtiyar Paşa kurt dış· ile horoz 
ile kurdug"u vasıl emellerinden, ... tecrübe etmek ıstiyorum.. lursa maruz kalacağınız tehlike -

!ere had tasavvur olunmaz. Çünkü aşk saadetlerinden nevmit kalan - O, hakikaten uğurlu bir şey 

KUçük bir müselles deruırüne altın cazibe~i görerek sana sevda- mahmuzunun fazlı faaliyetlerine 
gönülleri biribır1ne cezbeden bü- !ansın .. yansın., yansın.. yansın ererek Adapazarının güzel bakir -

sek medeni şehirler arasında sayıl 
masına imkan verecek teşebbüs -
!erin hiç birinden geri kalmiya -
cağız; şehir stadyomu da bu arada 
sayılması lazım gelen, şehir için 
bir yandan bir ihtiyacı tatmin e • 
derken, diğer yantlan şehre ayni 
zamanda bir zinet teşkil edecek 
varlıklardan biri olacaktır. 

olaydı, çapkınlar bunu size hediye 

ederler miydi? Mel'unlar arala · 

bu cehennemi ı.üsha hir i,nsanda 

durmuyor. Göğüsten göğüse ge • 

ihtiyar paşa me'yus, melı'.H sorar: 

- Şimdi o mübarek tılsımı ne 

rında bin türlü fesadlara, rekabet- ziyor. O boynunuzda iken en ya - ·yapacaksın? 

lere, si.rkatlere, olnayetlere sebep 

olan menhus tesirinden kurtul • 

mak için tılsımı böyle cemile sıı · 

retinde Üzerlerinden defetmek is • 

kın, en candan akrabanıza emni -

yet caiz değildir. Evvelii bunu siz

den validem çalmaya kalkacaktır. 

On.dan kardeşim ve ondan da da-

\emişler .. Çıkarınız efendim o ha kimbilir kim .. Bu hususta ben-

meş'um nüshayı boynunuzdan .. 

- Cazım bırak bir tecrübe ya -
payım .•. 

· denize bile emniyet etmeyini2. 

Çünkü tesirinde en ahlaklı kim· -
seleri cani etmek nühuseti var .. 

- Ateşe atacağım ... O hanüma-

nımızı, canımız: büsbütün yakma
dan biz onu kül edelim. 

- Çarpılmaz mısın? 

- Bir şey olmam. Cenabı Hak 
bütün muzır ve günahkar mahlu

katını ateşe mahkum etmiyor mu? 

Cazım bey bir.denbire aklına mü 

yük bir kuvvet sıkıştırılmış olan Anılıı.. amin .. amin • !eri üzerinde son turfanda lezzetli 
nüshanın siyah meşinini Cazım Kara meşinin içinde mahfuz bü- bir tecrübede bulunamadığına 
bey çakı ile yavaş yavaş söker. İ- tün esrarı kurt dişile, horoz malı- meyus olur. So~u~.tk~nlığından ih~ 

tiyar çehresi busbutun buruşarak. 
muzile, buğdayile, şekerile, çil al- ' _ Ah Cazım hain evl.At.. Bana çinden muşamba sarılı ,i;r; bir azı 

dişi, bir horoz mahmuzu, yedi buğ tunile, pestenkerani duasile, amin- ~ıls•mın şekerli, ağdalı lezzeti aş

day tanes~ bir şeker parçası, bir lerile meydana dökülen bu tılsım kından, amin, aminlerinden isti _ 
çil altın 9eyre1< ve birkaç satırı kırıntılarını Cazım hey avcunun fade ettimıedin. 

havi, üçe katlanmış küçük bir ka

ğıt çıkar. 

içine toplayınca ·birkoşu odadan - Ah babacığım pek çok duala

dışarı fırladı. Bir müddet sonra nmızda saadet zannile felB.ketle • 

Şu ibareyi okurlar: eli boş olarak avdet edince Paşa rimize amin deriz de böyle oluruz. 
•Kurt gibi dişlek ol, horozasa iş· babası sordu? - SON -

Gelecek yıl 19 Mayıs şenlikleri· 
ni geniş stadyomumuzda yapabil· 
mek di.Jeğ~ ·bize azmimizi bir kat 
daha kuvvetlendirecek surette he-
yecan vermektedir. 

Aziz İstanbullular, 
Bu temennimizin bir an önce ha.. 

kikat olması için var kuvvetimizle 
çalışacağız. 

19 Mayıs şenliklerini açıyorum. 
hepinizi saygı ile selD.mlar, bayra• 
n:ıınızı sevgi ile ku tlularım.• 
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""""" BULMAC....... Gençlik ve spor bayramı 
HALLİ 

Göğüs darlığı zabıta Romanı: No. 9 vazan: AGATHA cHRlsıı ~~-~-~ı~~ı~ ~ ;' ~I~ dün heyecanla kutlulandı 
P • '' f k ") b k d K. Z AD E G A N. D . Hunnakı sadrın çok müthiş olan 

oırot: araza atı aş ası ır. u ·sılM E;_13_ı-~ K111J_:lt\ liçin kaf~!ic:::~:f~~;~c;y:4~:ş~4~ başlıy~r:;i::r!:1~~::cu m~:çl~: ~:r~~e;u;:rk::~~y~~.\;~~;~::~ ~!~1::::~m;~:~e:::esi:::·~~.u\~ 
K" d •• h • ? d d• L !- R • N A. H ., B E N ordu.. de beraber söyliyecek.. onu taşıyanların yüzlerinden de nan fovkalkilye guddeler tarafın _ 
ımse en şup enız varını." e ı E _!E NlllTl.K_[_!_/E_ y Saat dokuzda Herkes ayağa kalktı.. askeri'okunuyor. dan kana dök'Püp karışan madde 

• A H A D • Y U Ş A • bando Milli Marşımızı çalmağa Sancakları taşıyan kıt'alardan - Bu ziyareti sonraya bırakı - sık ölümle tehdit ediyor muydu? - --· _ -·· _, •. . .. Saat 9 ... Kadıköy stadyomu dol- yüzünden vukua gelmekte olduğu 
yorum.. bu suretle hareket edl - - Ah .• evet, efendim .. ediyordu. ~-_Hl _J ./~ •, K • Ş /J_ F_ !- muş ve artık taşmış vaziyette. Tri- başladı ve bu sırada beş bin ;ığız sonra üniversiteliler göründü. zannedilmekte idi Bu seyeliinlara 
fimin bir sebebi var... Her zaman cBoğazrnı keseceğim> V A. N • F • A K. K E M_ bünler rengarenk elbiselerle be - birden açılıp kapandı .. belki de bu Memleketin yüksek tahsildeki ço -

Bana bu husus hakkında izahat diye bağırıyordu. İngilizce, Alman A T •Js'. A 'B A.H ili T U zenmin bir renk panayiri halinde .. stad ilk defa olarak İstiklal marşı- cuklan şimdiye kadar yaptıkları nihayet vermek için bu maddeyi 
küf - ı --------- -- - ·- nı bu kadar kişinin ağzmdan dinli- birçok geçitlerin en güzelini bu - vücude getiren guddelerin üzeri-

verınedi ve bir kaç dakika sonra ca boyuna · ur er savuruyordu. z •. 'F E R A.M U Ş ,. D stadyom dolmuş taşmış, fakat bu-
l b b ı ı l:L yor .. gür, içten gelen, muntazam gün yapıyorlar. Üniversitenin· ne X şuaatı sevlcetmek kafidir. Ek-Overtoca doğru Londra caddesin- Bun. un a era er teyzem, evlendik .-Ç- -A ·R -E .-- ·A -D-r A ·ş .• na rağmen hala caddeler insan 

_ _ bir sesle göğüsleri gabartacak mil skrimörleri, kılıçları, haştanbaşa seri ahvalde müthiş buhranların de yola koyulduk. lerı zaman onun çok iyi bir adam sellerile dolup boşalıyor.. polisin ' 
Polis müfettişinin vermiş oldu _ olduğunu söyler dururdu. İnsanlar BUGtl'NKt) BULMACAMIZ aldığı emniyet tertibatı iyi işliyor .. li hisleri galeyana getirecek bir ~ beyaz elhiselerile, dağcıları skile- şiddeti ve sık sık vukuu azalmak -

t 2 3 4 il ıı 7 8 9 ıo ı ı da ile söylenen bu marş bütün gö- riyle ve diğer sporcuları kendi hu- ta ve hatta hasta harekete geçir -ğu adreste kasabaya takriben bin nasıl da değişivorlar.. korkunç Kadıköyden stadyoma giden bü -' • I • I B nüllere bugünden, 19 Mayıs, genç!· sus! kıyafetlerile ve muntazam o- mek ve çalışabılecek bir hale ge-beş yüz metre mesafede bulunan şey. 

1 

ı tün yollar, zabıta memurlarile tu -
gurünüşü kibar evi bul?uk.. . 

1
- .-,-.--

1
- -,.-.- tulmuş .. ilk davetiye kont~olü da- lik bayramından beklediği gururu, !arak geçtiler.. lecek surette hybolmaktadır. 

K !dk K -Öyle .. birçokdefalaronunbu ______ ! ---·- --- h Alt 1 - d Tb heyecanı veriyor .. yarına, yeni Türkkusunun muvaffakıyeti Elektrı"k tedav"ısı· 
d~?kmıyı _ _ça lıd .ğuap'.~ı açlan, yde - tehditlerini işitmişsiniz .. su hal - 1 • 1 1 • ba 

1
' ıyoİ daihgzı> n an d ı ' aren nesle emniyet, istikbale huzurla Ü ı 

m o UŞ o u. gozyaş arın an . . 1- - - .-- -
1
-. - - - aş ıyor. z ama mey an ver - . . .. . niversitelilerin arkasından 

Malfı.n olduğu veçhıle hararet, . 1 • kı 1 b' de cınayetı duyduğunuz zaman k . . k 1 bakmak ıçın mukemmel bır ga -gaz erı za=ış o an eomıer ır . - - · -, - - • - - - ı meme ıçın uş uçııru muyor. Türk kuşu talebeleri göründüler 
... kı d haddınden fazln şaşırmadınız mı? 1 • 1 • Il tt• ld 1 b"ll 1 ranti.. gençlik söylıyor ve onlarla ·· bırçok hastaH Jarın tedavisinde 

gc"Ç z 1 • - - _

1

_ - - - - -- -- - 1 a a yo an o omo ı er e geçen- uçuş tulumlarile, gözlüklerile ve 
Poirot, tatlı b r sesle s?rdu: - Evet, eve_t .. §.aşır~ım:. hi.çbi~ -~ ______ ı. _1 _ _1 ___ • !er bile durdtırnlup davetıye soru- be.raber .bütün bi~ millet bütün çok muntazam ve sert adımlarla mühim bir rol oynar. Şımdiye ka-
- Oda hiz.metçtsı Mıs Mary zaman b.u tehdıtlerını cıddı telakkı I ______ BI_ _. 1 -ı- _ ı luyor .. yolda bir kontrol daha .. 1 hucrelerıle elektrık.Jenıyor.. • bir geçit yapan Türk kuşu talebe • dar tandırdan başlı yarak şimdılık 

- Evet, eknd·m. Mary, benim. maktan zevk al;yor, zannedıyor • - - -,- - .-- yet Direktörü Sadrettin Aka anla- ağır ağır dıre~e çekiliyor.. hep dı. da soııa eren bırtakım harici ,·ası· 
Drower, siz mısın•z• ctmem'.şlim. Böyle lisan kullan - ı ·~I . kapıda bir araştırma daha .. Emni -ı Bu sırada şanlı Turk bayragı da !eri halk tarafından çok alkışlan - sun'i humma elektrik cihazı.arın _ 

-

- Eğ. er hanımınız. _bır m_ahz.ur dum. Esasen teyzemin kendıs· inden ı-_ •• 

1

, - __ ,-, - ı .-:- şıla.n 1stanbula bır cDolm_ab. ahçe yükseklerde dalgalanınag,ı .~lışmış Türk havalarının çelık kartalla-
•__ı ] • h k h ı talar kullanılmıştır. Şimdi yeni bir gormıy~ .. k .. olur

1
sa sız_ın_le bır ıkl O .-1 I 1- - facıası. daha y_a_ ş_atınamak_ıçın c - şanı sancaga er es uşu ı c, gu- rını idare .edecek olan t_ayyare k __ uv 

hU; korkıısu yoktu. Hatta rlivebili- 1 b k et d t tb'k dilmektedır· Bu e-dakıka goruşebı lr mıyım. Teyze- · ' imden gelen butun gayretı sarfet- rur a a ıyor.. vetlerimizın y.ırınki pılotları bu _ m o a ı e . m 
d A eh hakk d rim ki o, tevzemden korkuyordu. SOLD"N SA"'A · b d d t b" ff k. At ı·· k k tod hararet derecesı· yu'"kselebılen nız ma am s er . ın_ a. J • - n.> \J - mtş .. __ un a a am ır muva a ı- a ur yaşıvor yük bir iz ve sempati bıra arak ' 

- Madam, evde değıldır. Fakat - Maamafi kendis.ne para veri- yet goze çarpıyor.. vaı· B l d. R .. D kt 'geçtiler. etrafın uğradığı hastalıkların te-
• . . . 1 h 1 .. yordu, öyle değil mi? 1 - Asya kıt'asının Cenubi Şar- ı ve e e ıye cısı o or 

sızı ı<;en a mama . erha de musa- - Tabii.. ne de olsa kocası. kısinde, çayı ve pirinci ile 1 Kimler vardı ? Lütfi Kırdar dün İstanbula geldiği Bundan sonra sayıları iki bini davisin• ' 'atbik olunmaktadır. Bu 
adc eder, zannedenm. O kalablık arasında maruf si - .. d '-"~ . (k ·'- 1 bul.ın kız talebelerin geçit resmi metod, uzvi bir ba" ile bag"lamak G k t k b' al k - E\•et. evvelce de söylemişti - maruf bir ada - aratmaktan gun en'°"'·rı ısmı m..,.susumuz- . . . " 

enç ız, u. a ır s onun apı- maları görmek te bir mesek! .. işte da görüleceği üzere) söylediği nu- başladı. Ecnebı ataşelerın bıle tıı:k- ve bu bağı sıkmaktır. Kanın ccre-
sını açtı ve bızt ~eri soktu. Poırot. niz. emrihazır. ki h 

1 
.. 

1 
d" dirlerini gizliyemedikleri bir inti-

. t d dik Poır· ot, bı·raz durduktan Ordu Müfettişi Orgeneral Fabret- tu arın en eyecan ısını soy e ı.. yanı ı"nkıtaa ug"raı· ve uzuv sara-
pencerenın yanına o ur u ve - sonra 2 Ş h"t 1 k . · zam ve fevka!Ade bir vekar ile ge- · ' 

. _ . - e ı 0 ma · tin Altay, Amiral Mehmet Ali, İs- Karşısında beş bın genç, arkasın- ı B k t k "b b 
katlı nazarlarla km suzdü: dedi ki: 3 _ Acıkmış olan _ Padişah _ . .. . . çen kızlarımız halk tarafından çıl- rır, so ar. u sı ma a rı en eş 

tanbul Kumandanı Halıs Bıyıktay, · da guzlde şehır halkı ... Sesı heye- 1 . . 
- Teyzenizin ölümünden herhal - Ya öldüren o, deg·ilse? nefyı"rı·n kullanılan bı"r la·fız. b" V 1. f'k d .. , d t"t . b ı·t . 1 b"' gınca alkışlandı. Bunu erkek tale- dakıka devam eder, sonra bırden -

de haberdarsınız, değil mi? - O değilse m" 4 - Nakus - Muti ? Kışın yağar. ründüler. Ecnebi ataşemiliterler, yiik bir heyecanın ve bir heybe- benin tazim geçişi takip. etti. . ._ Ay- bire bag gevşetilir! O zaman şid -
• ıraz sonra a ı ve re ı ası a go- I can an ı rıyor.. u ı rey~ e u- ı 

Genç hizmetçinin gözlerinden Mari, gözlerini açtı. • profesörler, manif mensupları, gü tin ifadesi var.. nı kıyafet, aynı eda, aynı sertlık ve detli bir kan hücumu ve binnetıce 
yaşlar boşandı. 5 - Abide - Para hı!zolunan yer. · · r 1 1 · · ı 

- Evet .. kızım.. farzedelim ki zide bir kalabalık... Valinin tam Atatı.irktcn bahse - aynı ın ızam a .geç0 n genç erımız, fevkali'ı.de yüksek mevzii bir hara-
- Evet, efendim .. polisler bu katil, başka birisidir .. hiç kimse - 6 - Cümhuriyet hükumeti tara- 10 bini m(i.tecaviz davetiye dağı- den satırları gelince, l:ırden bir al- zaryıan zaman yuhelen takdıı ses- ret husule gelir. 

nbah buraya geldiler.. ne feci fından kaldırılan bir vergi - tılmış, buna 5_000 genci ve. stada 

1 

kış tufanı koptu.. lerıle karşılandı. Bırçok anneler: S v ki k d"I . l"k• 
şey .. zavallı teyzeciğim .. bu kadar den §Üpheniz var mı? Hububat ölçeği. giremeyip te civar tepelere, ağaç- - Onu bugün anmak borcumuz- - Maşallah aslanlara!.. 0g1J U V8 1 SIZ 1 
cefalı bir hayattan sonra böyle bir Genç kızın şaşkınlığı artlı. 7 _ Ayak takımı _ Bir isim. !ara, evlerin balkonlarına ve hat- dur!. Sözlerile takdirlerini bildirlyor-

ölümle ölmek.. - Ufa kbir şüphem bile yok. 8 _ Bir Şark vilayetimiz _ Kak- ta damlarına tırmanan muazzam' Derken bütün göıler yaşardı .. !ardı. 
- Polis sizi Andover'e davet et- T · · h h · b" k" ı G "tt k ı - eyzenızın er angı ır ım- aklabalıg"ı ilave edersek demek hemen herkes matem.li dakikalar- eçı en sonra ız arın ve er -

medi mi? maktan emrihazır - Güzel 1 
•eden korku.su var mıydı? şuracıkta (25.000) kişi kaynaşıyor. daki gibi hüngür hüngür ağlama- keklerin idman hareketleri yapıl-

- Pazartesi günü yapılacak olan kokulu bir madde. d B"" ··k b" h ] ah 
Mary, baŞlnı salladı: . . Teftiı:ı ve bayrak çekme mak için kendisini zor zaptediyor- ı. uyu ır azır anmanın m -

tahkikatta hazır bulunmamı söy - - Teyzem, kimseden korkmaz - 9 - Şış - Batın - Bır hece. ·ı T . . du. Zaptediyordu, çünkü Atatürk sulü olan bu hareketler istenilen 
lediler. Fakat Andover'de neriye 10 N b 1 t Saat 10 u 10 gecıyor Valı ve 

- e a a · ·· b ·· b""t"" k d r b"T" h muvaffakiyetle başlayıp bitti. Me-
b.,idrçeğim, neriye gideceg· im, her- dı. Lakırdısını bilirdi.. icabında · B 1 d. R · · D kt Lutf" K ugun u un u re ı, u un aş -

11 - Hububattan biri - Bir erkek e e ıye eısı . 0 or '. 1~ - meli ve bütün ruhile bu sahada rasim sona erdiği zaman kimse sa-
halde dükkAnın üstündeki odada o- kim olursa olsun kafa tutardı.- dar General Halıs Bıyıktay ile bır 
turmak istemem. Bir de madamın - Teyzenizin bazı düşmacların
ö~eki hi~e~i bur~da değil, ken- dan behsettiğini hiç işittiniz mi? 
dıslnl muşkul mevkıde b>rakmakl _Hayır efendim. 

· · - T .. k çl"" · · kaf d k J hayı terketmek istemiyordu. ısmı. k h la 1 b ur gen ıgının asın a, a -
li te sa aya top nmış o an eş b. d d 

istemem. - Hiç imzasız mektup aldığı va-
Poırot tatlı bır eda ile sordu: ki midir? .. 
- Mary, teyzenizi çok mu sevi- - Ne gibi mektuplardan bahse-

yordunuz? . diyorsunuz? 
- Evet, efendım .. pek çok .. ba - - İmzasız .. veyahut sadece A. B. I 

na o kadar iyilik yapmıştır ki.. C. imzalı mektup. 
annem öldüğü zaman on bir yaşın- p · t k k d ·· d 

oıro , ızı ya ın an goz en ge-
da idim. Kalktım, Londraya git - · · d Kı . k b" h ld . çırıyor u. z. şaş m ır a e 
tım ,kendisini buldum. On altı ya-
§ında hizmetçiliğe girdim.. fakat 
her mezuniyet günümü teyzemin 
yanında geçıriyordum. ·İhtiyar 
~ytan. dediği Alman kocasile pek 
feci bir hayat geçiriyordu. Bu ser
seri, bu kaba herif kendisini hiç 
rahnt bırakmıyordu. 

Gen-; kız. h:ıkcanlı halecanlı ko
nuşuyordu. 

- Teyzeniz, kocasından kanu -
ni yollara müracaat ederek yaka
sını kurtarmağı hıç düşünmedi 

idi ve hafifçe başını sallıyordu. 

- Teyzenizin sizden başka ak -
rabası var mı? 

. f . . b J d 1 V l" I ın e yaşıyor u .. bin gencı te tışe aş a ı ar. a ı 

Kırdar, her cüzütamın önünden Gençler konuşuyor 1 - Koyu~ vesaire ayağı - El a-
geçerken: Valinin her cümlesi alkışla kc -

- Bayramınız kutlu olsun ço - silen nutkundan sonra sıra genç -
cuklar. !erde .. evvelii üniversiteden Fahri 

Diyerek gençlerin bayramlarını Kurtuluşu dinliyoruz. Atatürkün 

-YUKARIDAN AŞAÔIYA-

yası. 

2 - Vahşi ve yırtıcı hayvan. 

3 - Yemek - İşaret - Bir hece. 

4 - Bir teessüf 18.fı - Noksan- tebrik ediyor, onlar da gür bir ses- Samsuna gidişini anlatıyor, sonra 
sız - Alevi olmıyan ateş. 

5 - Diger - Sert. 

6 - Varidat membaı - İştira va-

sılası. 

7 - İnsan - Bır nevi saç ve sa-

kal boyası. 

le ve birlikte: Türk milletinin esir olamıyacağını 
- Sağ ol!... haykırıyor, büyük Atanın gençli -
Diye askerce cevap veriyorlar.. ğe hitabesini hatırlatıyor .. Milletin 
Bu sırada tayyarelerimiz hava- makus taliini yenen Milli Şef İs -

da uçuşuyor ve attıkları beyanna-' met İnönünü-'ı anıyor ve üniversi
meleri tam bir isabetle stadyomun [ te gençliği adına haykrrıyor: 
hatta tribünlerin önüne düşürme-' - İzındeyiz! ... 

8 - Fransada bir nehir ve bir ğe muvaffak oluyorlar .. tayyarele- Bundan sonra mekteplerimiz na
havza _ Bir nevi çamur _ rimiz geçtikçe sahada toplanmış o- mına Fikriye Altayı ve sporcular 

lan gençlerimiz ve bilhassa kızla -
1 
adına Tarık Özerengin'i dinledik .. 

rımız ellerini havaya kaldırarak bütün gönüller bu çocukların ate
tayyarecileri alkışlıyorlar. Bu s:- şin nutuklarile büyülendi. 

Fransanın Akdeniz 
• 

daki bır istirahat 

şehri. 

kıyısın

ve plaj 

rada vilayet, sporcular, okullar ve Geçit resmi baı:ılıyor 
9 - Ehli bir hayvan - Yazı yazı- Kadıköy halke11i namlarına stad - T 

lan alet - Türk alfabesinde yomdaki Atatürk büstüne çelenk

bır harf. ler kondu. 

y, şöyle cevap verdi: 

- Hayır efendım, kimsesi yok.. 
kendisi on çocuklu bir ailenin kızı 
idi. Bunlardan ancak dördü yaşı -
yabilmiş, altısı küçiık yaşta ıken 

ölmüş ... Dayım Tom, muharebede 
öldü .. diğer dayım Hany. Cenubi 
Amerikaya gitti. bir daha da ken
disinden hiç bır haber alınmadı. 

Annem öldü, bu suretle yapayal
nız kalmış oluyorum .. 

10 - G.:Ozel kokulu bir çiçek. 
parası - Teyzenizin bırıkı: s istiklal marşının heybeti 

Kocası, efendim ne yapsın? var mı, acaba? Artık merasim başlıyor ... Hopar 

Valinin bütün gençlik huzurun -
da yaptığı viiid tahai<kuk t>derse, 
seneye 25 b'ı seyırcı önünde 
(10.000) Türk gencini Dolmabahçe 
stadyomunda seyretmek ve alkış

lamak dileğile yazımızı bitiriyo -
ruz. 

ASLAN TUFAN 

Bir F raıısıl. gazetecisi 
şehrimize geldi 

Faris Soir gazetesi muharrirle -
rinden Filip Bares dün sabahki 
semplon ekspresiyle şehrimize gel 

miştir. ı 
Filip Bares, meşhur Fransız 

muharrirlerinden Moris Baresin 
oğludur. 

Fransada 18 851 sağır - dı iz 
vardır. BunlaTın yüzde 48 i anadan 

doğmadır burada 26 sı çok genç 

iken ve yüzde 26 sı da daha sonra

ları olanlarıdır. Bundan ba§ka yüz 
de 4 dilsiz olmıyan sağır ve yüzde 
birden uz bir miktarda da sağır ol
mıyan dilsiz vardır Anadan doğ -
ma olan bu çifte malfiliyetin esası 
ekserıy.ı müstakbel annenin uğra
mış oldıığu bedeni bir kaza veya 
manevi bir sadmedir. Süt çocuğun· 
da maluliyetini tevlit eden <ey, 
kulak zarının. iltihabıdır . 
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.ı. ~ Peki, Mary ..• Kendisini sık (Arkası van 

11 - Cerubi Avrupada bir yarım 

ada - Ad . !ör haber verdi: 

Bütün gözler şimdi geçit resmini 
bekliyor... Bando tribünlerin kar
şısında yer aldı. Şanlı Türk bay • 
raklarını taşıyan gençlerimiz yü
rüyüş kolunda göründüler ... Aydın 
kafalar ve kuvvetli bazuların ü-

Faris Soir muharriri, buradan 
doğruca Ankaraya giderek Türki
ye hakkında tetkikler yapmak Ü -

zere on beş gün kadar kalacağını, 
kendisinin Türkiyeye karşı bü -
yük bir sempatisi olduğunu söyle-ı 
miştir. •===~-----===-• 

~ ............................... ımı.-c::amr.ınm ..... ı::m .. lllil!!!ml .................................................................... ı::m ................. . 
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- Ne ıslıyor-un? hallede akisler yapacak. yaygara-
Diye sordu. Zayıf adam. bir gö- yı ba~acaktı. fürincı katta önün -

zıle Sart ağaya işaret ederek: deki adamın bir kapıyı ıw;arak ıçe-
- Bey de kiracıdır Oda arıyor, ri girdiğ>ni görunce Sa.t ağa uzak-

degıl m efenrlım• ta durdu. Sağda solda başka oda-
İhtiyar kadın şüphe ve tereddüt !ar vardı ve hepsinin kapıları ka -

I.o aremağasını süzerken uzun boy palıydı. Ancak içerden bir takım 
lu adam Saıt ağayı kolundan tut - sesler geldiğini du uyordu. Ken -
lu, karanlrk bodrumda iki adım disine rehberlik. eden adam gayet 
yuruttil. ~erdıvcne gelince trab - alçak bır sesle· 
zona tutunarak yukarıya çıkarlar - - Sait ağa, Sait ağa' diye ses -
k Saiı ağanır kalbi merak, en - lendi ve başile işaret ederek ken -
dı · ve korlıudan göğsünü parça -f dısinı odaya davet etti. 
lıyucaktı. Burası boş hatta pe<lers,~ .__ o-

Bu adam kundır? Burası hakika- da idı Sokak gorıinüyordu. Y .kat 
ten bır pansiyon olduğuna göre. arka sokak ... Orada bir taarruza 
buracca b•o kadın c•bc.ır ve şıddetJc., duçar olsa düdük tsınin öndekı 

tazyık ec ılerek r.ı"ı saklatılırdı • 1 sokaktan işitilecf'ğinde şüpheli idı. 
A ıak. kadır. ·n pansıyopcu oı-ı Onun için bir adım daha atarak; 
dt '. nlaşıl>yor O halde kendisı- · - Ne u;tıyorsun? B«n oraya gır-
111 ka. ılıyan ad m kım? 'mem. 

Saıt ağa elir cebine attı. Düdıik ı Diye scskndi. 

ycrınde ıdi. İhtıyatcn elıne aldı. i Ötek• adam pek sak:n ve yumu -
En kıiıçuk bır harekette bütün ma- ! şak ve yine alçak sesle: 

- Aşağıki kadın farkında olma- Asımdan başkası değildi- taşlıkta ğim. Fakat yanına zaptiye memur- kirişi kırarım. Hem öyle bir kıra
sın. O sizi evine müşteri geldiniz, geldikleri kapıya gitmedi. Solda larını takmıya heves etmezsen ... rım ki göz açıp kapayıncıya ka -
sanıyor. Şöyle bir odayı görür gi- başka bir kapıya doğru yürüdü ve Yoksa güle güle... Allah selamet dar sırrakadem basar, gözden kay
bi yapıııız. dedi. Sait ağaya: versin. Seni bir yere götüremem. bol urum. İster misin? Allaha ıs -

Tekrar dışarı çıktı. Kapıyı kapa- - Bu taraftan çıkalım. Göstere- Çünkü bana Müjgan hanımın sıkı marladık ... 
dı. Karşıdaki kapılardan birini da- ceğim oda o taraftadır. .;ıkı tenbihi var. Ve Asım daha sözünü bitirme
ha açtı, kapadı. Sonra yüksek ses- Dedi. Bir mutfağa girdiler. Bu - Zaptiye memuru nerede? Ben den tabanları kaldırdı. Bozuk kai
le, aşağıdaki kadına işittirecek bir eski evin tuğlaları parçalanmış zaptiyeyi nereden bulacakmışım? dırımların üstünden bir yağ gibi 
tarzda: mutfağından başka bir kapı açıldı Neriye götüreceksen haydi çabuk kaydı, köşeyi saptı. kayboldu. Sa-

- Demek ki beğenmediniz. Peki ve Sait ağa kendisini evin arka so- götür. Yoksa o zaman külahları de- it ağa en küçük bir harekette bu
öyleyse, başka odalara bakalım... kağında görünce hayretle durdu; ğişiriz ... Senin zaten şu hareketin Junamamış, şaşkınlıktan düdüğü 

Diyerek _me:divenlerden inmiye,artık yaşlı rum karısının kendile- kafi derecede şüphelidir ... Anlaşı- bile öttürememişti. 
başladı. Saıt aga burdJn bır şey an rıni işıtmesi ihtimali yoktu. Uzun lan sen Nihadın adamısın!.. Bu nedir, onu buraya kim ne
lıyamıyarak merdivende adama !>boylu adama sordu: Asım, omuzlarını silkti. Gözleri- den çağırmıştı? Anlıyamach, bir 
yaklaştı, alçak sesle bır şey sor - _ Kuzum, bana ne oyun yapı - ni başka tarafa çevirdi. iki dakika mebhut, yorgun oldu • 
mak isterken öteki elini dudağına ''Orsun? Beni ne diye bu eve sok- - Vallahi Sait ağa ... Bu 'benim , ğu yerde kaldı. Sonra hangi tara!a 
götürdiı: tun• Müjgan nerede• işim deği). Bana rica ettiler, peki, gideceğini tayin için sağa sola ba -

- Sabrcd[nız efendim, şimdi... Asım güldü. Bu bir tarafı çık - dedim. Beceririm, dedim. İşte se- karken arkasından keskin bir dü-
Şimdi... mıyan sokağın ortasında onunla u- ni buraya kadar getirdim. Amma dük sesi işitti. 

Dedi ve yürüdü. zun boylu mübahase etmekten çe- canın isterse gelirsin, canın iste - Hayretle döndü, düdük girdik -
Aşağıya indikleri zaman yaşlı- kinmiyerek: mezse gelmez, geldiğin yere gider- !eri evde mi çalınıyordu? Niçin, 

ca madam taşlıkta dolabının gözü- -- Miıjgıin buralarda, pek ya - sin. B~na da kime bir fiske vura- kim? Bir şey anlıyamadı. Maamafi 
ne bardaklarını yerleştiriyordu. kında. İstersen şimdi beş dakika i- maz. Çünkü elini kaldırdığın, bu - merakla bir iki dakika bekledi. 
Asım -çünkü Sa it ağayı karşılı yan çinde seni onun yanına götürece - rada şöyle bir yan çizdiğin dakika 1 Sonra sağ taraftaki yolun çıkmaz 

olduğunu tahmin ederek soldan, 
kendisine rehberlik eden adamın 

kaybolduğu y.:ıla doğru yürüdü. 
Tam kalabalığa çıkacağı sırada ay
ni adam arkasından ~·eldi, tesiPn -
di, gülüyordu: 

- Nasıl Sa it ağa?. Beni yakala
tabilir misin? Hayır ... Şurada se

nin iki zaptiyen olsaydi beıı. yine 

savuşurdum. Çıiııkü ben tuluır • 
ba kaldırmış, eski reislerdenim. 
Şimdi şöyle biraz geri gel de se -

ninle tatlı tatlı konuşalım. Senin 

zannettiğin gibi meselede bir oyun 
falan yok, düpedüz bir davet var. 

Tekrar geri döndüler. Çıkmaz 

sokağın bir köş sinde durdular. 

Arka kapısından çıktıkları evin 

daha aşağısında, iki basamaklı bir 
kapının önünde Asım, bu macera

dan bir şey anlıyamıyan Sait ağa
ya: 

(Arkası var) 
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TÜRK TİCARET BANKISI A. S. 
Dün Mektepliler muhteliti Kulüp
ler muhtelitini 4 - 2 mağliip etti 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

l 
MERKEZİ • • ANKARA 

Mac cok güzel oldu, 
' ' kadro cok 

' 
zayıf bir 

kulüpler muhteliti 
ile sahaya çıkmışt1 

ş 

ADAPAZARI 
BAR TIN 

Boı .. u 

u B E 

BURSA 
ESKİŞEHİR 

ISTANBUL 

L E R 

tzMIT 
SAFRANBOLU 
TEKİRDAG 

Dün 19 Mayıs spor ve gençlik 
bayramı şehrin bütün spor saha • 
:arında sabahtan akşama kadar 
coşkun tezahürat içinde yapıldı ve 
bu büyük bayramın hareketlerini 
on binlerce halk içten gelen se • Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
vinçle kutluladı. 

Telgraf adresi : 
Bayramın en olgun programlı sa 

hası Fenerbahçe stadı idi. Sabahle 
yin yapılan jimnastik şenliklerin -
den sonra öğleden sonra İstanbul, 
İzmir ve Ankara atletleri arasın -
da atletizm müsabakaları yapılmış 
\•e bunu da bir futbol maçı takip 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

etmiştir. 
Günün yegane futbol maçını 

mekteplilerden teşkil edilen bir 
takımla, klüplerin oyuncuların -
dan tertip edilmiş bir takım yap - ''GECE KASASI,, 
mıştır. 

Maçtan evvelki merasim 
Saat tam 17.30 da Fenerbahçe -

!1ln yemyeşil sahasının dört tara -
fını hıncahınç dolduran seyirci 
<ütlesi karşısında iki tarafa men
,up oyuncular Bec1on Terbiyesi Di-

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerlmizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

rektörlüğünün futbol maçlarında Mektepliler ve Klüpler muhtelitleri maçt !ın evvel 

vapılmasını emrettiği merasimi klüplerin kalesine yerleştirdi. hücumlarından kendilerini sıyıran ustaca müdahaleleri gol yemeleri-

yaptılar. Mekteplilerin güzel oyunları mektepliler mütekabil tazyıkları - ne engel oluyordu. Fakat Cihat ta 1 st an bu 1 - Edirne 
ilk defa hakem Şazi ve yan kendilerine ilri gol temin ettikten na yine başladılar. Ve bu hücum müdafilerin yaptığı hatayı hake -

'ıakemleri Ahmet Adem ve Adnan sonra klüpler muhteliti biraz-can- serisinde de yeni bir gol kazandı - me affettirecek r/jildi ya. Niha - bı'sı' klef yarlŞI 
Akın beraberce sahanın ortasında 1anır gibi oldu. Fakat bu canlanma !~. yet sağ haf Enisin bir hatası mek-

oyuncuları davet etti!~~· ~ tarafa ancak Hakkının ve Şerefin ferdi Mekteplilerin üçüncü golü tepliler~ bir gole maloldu. Edirne, 
19 

(Teleüınla) _ Bisik-
mensup oyuncular bırıbırı ardın- bir iki hücumu ile s9"ndü ve gitti. Klüpler muhteı·ıt·ın'ın af d ı· t 

ml h 17 · · d k'k d · ki" 1 · let federasyonu tar ın an s an • da büyük bir intiza a sa aya Aralarında anlaşma olmadıg"ı gı·- •ncı a ı a a yıne up erı 
il h lk • d • b ı kte n ·k· · lü 'bul - Edirne - İstanbul arasında çıktılar ve hakemin işaret' e a ı bi müdafaa hatlarının zayıf bulu- a eta çem ere a an me p ı er ı ıncı go 

ve biribirini selamladılar. nuşu klüpler muhtelitine bir tür - muhtP.!iti Niyazinin üçüncü golü • 29 uncu dakikada soldan ilerle- gidip gelnıe olmak üzere ter-

T k 1 .. d !k d tip edilen biiyük bisiklet mü· a lffi ar lü sav. ı teminine imkan bırakım • nu P. ' azan ı. yen bir hücumda Hakkıyı marke 
O t k b ı d .. b sabakası dün sabah Topkapı · 

m• akımlar sahada muntazam bir yordu. Nitekim devrenin sonu gel- yun e .:ar aş a ıgı_ ~aman u etmek istiyen mektepliler takımı. 
sefer de klu !er muhtelıt lan dan başlamıştır. 36 koşucunun iş· 

!uruşla bl'ribirini selamladıktan diği zaman mektepliler muhteliti P · ı can • nın sag· hafının yaptıg"ı bir favlü 
dı ı k d l ı tirak ettiği bu müsabaka ilk iş • 

<onra ŞU kadrolar'ıle karşı k. arşıya 2 • O galip vaziyette birinci haf • ve on ar da ar eş erine go hakem ko~ırmadı ve penaltı verdi. 
1 

b' 
k • • l ..., kadan itibaren heyecan ı ır şe · 

''tzildı'ler. taymi bitirdi. yapma için ugraşmaga başladı ar. Vilastardinin attığı bir ~üt Jclüp • 
• kilde geçmiş ve ilk anlarda Anka-

Mektepliler muhteliti: Cihat • ikinci devre Bu uğraşmaları semeresini ver • !er muhtelitine ikinci sayıyı ka • ralı Orhan ile İstanbullu Lambo 

----- ~- ------

Mudanya llôve Pazar Postası 
21 Mayıstan fübaren Pazar gunleri saat 20.00 de İstar bı J. 

da!1 Mudanyaya ılave bir posta kaldırılacaktır. 

Gemliğe kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8.30 da 

Mudanyadan kalkarak saat 11.35 te İstanlıula dönecek ve saat 

13.50 de tekrar Mudanyaya kalkarak Mudanyadan saat 17.00 

de mutad dönüş sefermi yapacaktır. Bu itibarla Pazartesı gün
leıi İstanbuldaıı Mudaııyaya yalnız 13.00 te vapur kalkacaktır. 

(Boğaziçi) Bülent, Osman (Boğaz- mekt~ çok geç kalmadı ve klılp • zandırmış ve maç 3 - 2 vaziyete bütün rakiplerini büyük farkla ge-

'
·il, Metin, Halil, (Galatasaray), İkinci devreye çıkıldığı zaman ler muhteliti ilk sayılarını kazan - girmiş oyun da süratlenmiştL ride bırakarak başa geçmişlerdır. ---------------------- ---

1 1 1 klüpler muhtelitinde ufak bir de - dl 1.tanbul Aslıye "-ltıncı hukuk GAZOZ MEMBA SULAR! En s (Boğaziçi) - Tarık ( stik a >, " ı ar. Yalnız klüpler muhtelitlnin taz- Çorluya kadar bu iki b.sikletçi- Ve 
t 11 işiklik yapılmış Mustafanın ye • K I 1 ht ı·ı· · mahkemesınden: 

"'iyazi (Boğaziçi>, Cihat ( stan • U Üp er mu B 1 ın·n nin başta gitmesile devam eden lmallthanelerine mUJd .. 1 • rine Beykozlu Şahap alınmıştı. yiki karşısında mektepliler geri - b. İ . .k. Davac. ı Mııhmutpa:jada Dedeha- e: 
u ) , Hüseyin (Kabataş> Bu en. 'tik g·o· ı u" müsabaka Çorluda ır zmır, ı ı, Bu devreye klüpler muhtelitinin ye çekilmiş bir halde rakıplerine . 

1 
k 1 tun manalll>;ınde Sultan odaların· 

'1alatasaray). Islanbul, bir Ankara ı oşucunun . 
Klu'pler muhteliti: Mehmet (A. yaptığı bir hücumla başlandı. Ve 20 nci dakikada şahsi bir hü - mukavemete başlamışlardı. . ·ı·k h l' da oturan Hurıye tarafından ko -

M k füihakile altı kışı ı grup a ıne . , 
["sar) . Vilaslradi (Şişli) Drako birinci denetle kardeşlerine mağ- cumla ılerleyen hakkı sıkı bir e feplilerin dördünÇÜ golü , b d .. !b cası ıkametgahı meçhuı M. ehmet 
• • gelmiştir. Lüıe uılgaz a musa! a- . • . . 

(Kurtuluş>, Arşevir (Şişli), Eti. lfıp olan klüp muhtclitinin maçı §Ütle Cihadın plonjnuna rağmen Geriye çekiJmöıı olan mektepli - ka daha fazla heyecanlı bir şekıl Arıf ale)h.ne ıkame eyledığ; bo -
~. ·en (Beyoğluspor) • İbrahim (Be· kazanmak azmile başladığı da gö • ilk sayıyı yaptı. Bu kazandıkları !er muhteliti 37 inci dakikada ye- id it k' Tk k şanma davasının ıcra kılınan mu • 

almış ve baştka. g h'en1· ak ı ı~ı ıd haa 1 hakemesi sonunda müddealeyh 
• •ktaş) ..MU$lafa (Demirspor) Bam rüldü. Fakat şahsi oyunlar mek - sayıdan sonra klüpler muhteliti ni bir hücum tecrühcsi yaparak fileye iki Es IŞ" ır ı oşucu a . . 
lıino (Beyoğluspor) Hakkı (Hilal) bilh k h k d k kaf 1 k' çık Mehmet Arıfir. ç&lışmayıp evıne 

tepliler muhtelitinin assa a - 1 yine hücumlarına devam ederek topu 1düpler muhtelitinin kalesine i!tı a e ere ı e se ıze · dahi ıbakmadığı gibı karısına da f.eref (Beşiktaş) Diran (Şişlil. t 
leci Cihat müdafi Bülent ve Os • taıyıklarını sıklaştırdılar. indirdi. Orta for Cihat süratle ka· mış ır. hakaret eylediği ve bu yüzden a • 

Oyun başlıyor Edirneye kadar bu sekiz kişilik 
mania küçük Enisin güzel ve akıl- Bu biribiri ardına devam eden pıp akabinde attığı ani bir şiltle ralarınaa rçıüşterek hayatın çekil-

Hakem Şazi Tezcanın işareti!e h iT · grup birbirile insan kudretinin mez bir hale gelmesini mucip ola -lı oyunları klüpler mu te ı ının tazyık çemberi mektepliler mulıte- dörd.üncü golü de yapmış ve maç- haricinde bir enerji sarfederek 
:nektepliler oyuna başladılar ve k. b k ı·t· . t 4 2 kt ı·ı · 1 b cak derecede şiddetli bir geçim • gol yapmasına im an ıra :nıyor-J ı ının müdafaasını oldukça yor - a - me ep ı erın ga e esile mücadele etmişlerdir. 
hemen ortadan klüpler mildafaası- ıı'u. Bu çok kısa süren kluplerın muştu. Bereket versin Cihadın bitmiştir. l d'"· sizlik olduğu usulen sabit oldu • 
nın önüne kadar indiler. Bunu Ve yarışın nihayet en ıgı mın • ğundan T. K. M. 134 ve 142 ve 148 
zorlukla karşılayabilen klüpler takaya sekiz bisikletçi birden bir ve 150 nci maddeleri mucibince 

muhteliti mekteplilerin biribirini Üç şehir atletizm müsabakaları Yugoslav futbolcu- ok hızile ~p bi~~~ g~mm~:r~;; boşanmalarına dair 29/3/939 t~rih 
kovalıyan hücumlarını ke~mekte Netıcede tanb . . . ve 937 /2428 numaralı gıyabı huk -
m~şkülata uğrıyordu. Nihayet bu la d" n o 1 d' I bisiklet tekerleği fark!~ . b'.rıncı, mün nııüddealeyhin ikametg~hı · 
korkulu dakikalar semeresini ver- Tek adımda yeni Türkiye rekorunu lstan- rı u e 1 er İstanbuldan Osman .. ı~cı,İİs- nın meçhuliyetine binaen on bet 

'k ed. ff 7 lO tanbuldan Mıha! uçuocu, z - .. .. 1 ·ı• •-bli~ı· k 
mekte gecı m ı. buldan Muza er ' ile tesis etti Yugoslavyanın en kuvvetli ekip- I 'rd Ba d"rd" .. Ank gun muddet e ı .. nen ""' "ne a-

M kt l'I ht l't' · b ı · mı en yram 0 uncu, a • ı rar verilerek mezkftr hüküm fık-e ep 1 er mu e 1 inin şampıyonu ' u unan Yedınstvo radan Orhan beşinci Eski.şehirden . . .. 
Ank ı t b 1 e İzmir atlet- 2 - Hüseyin İstanbul 3 - İ,bra - · b ı J . '. . rası tebliğ yerme geçmek uzere ilk saylSI ara, s an u v . ' şampıyonu u unan edınstov Zekeriyya 6 ıncı Es~ırden Ha- . . . . 

!eri arasında 19 Mayıs spor ve him Istanbul. futbol takımı dün sabalık' K . . . İ .' "kr" k' mahkeme dıvanhanesıne talık edil 
Üçüncü dakikada yine hücumda gençlik bayramı dolayısile tertip 4X400 BayraJe: h . ı on • lıl yedıncı., zmıtten Şu u se ı • miş olduğu ilan olunur. 

kt lil ht l·t· , 1 vansiyonelle şe rımize gelmiş ve zinci olmn-<Jardrr. Derece 8.26,37 -------

Şfşeltrln 11tııl.!:rını ka.· 

tem makineler He ımal 

edll•n kapstlller SEVKO 

müet!('Bc•J tarafınJao 

fhur rdilir. 

Gazo~ fl!lbrlka11 tt"sfs <"de

celdıer fçtn eo son sistem 

Ortm•n vı Hırbst 

fabrikaları mamulAtı rn•· 
kfnalarla her Df"Vi mal· 

zeme SEVKO mücsıe.s

ı!odea tedarik edlleblUr. 

Yttracut , lııı.nbul Çakmakçılar 1<>
ku,u Sanda!yacılar sokak 1·14 numa· 
ralı Kumrulu baada SEVKO Tal: 232()7 

olan me ep, er mu e ı ının so. edilen u"ç şehı'r atletı'zm müsaba - 1 - İstanbul takım {Za e Ga ..., 
. . ı r • • istasyonda konsolosluk eıkanı ve dir. Müsabakayı 34 yarışçı ikmal 

dan yaptıgı bir inişi sağiç Hi.ıseyin kaları dün Fenerbahçe stadında lıp, Hana, Furuzan) 3:39.8/10. 2 - bütük bir sporcu kalabalığı orga • Matbuat takımı Beşik-
b0n.ba gibi bir şütle gole çevirdi. b' 1 . . .... d büyük Ankara takımı, 3 _ Izmir takımı. . .. etmiştir. 

1 k I ·ı ht ı·t· · ın erce seyırcı onun e ve Yu"ksek.· nızatorıer tarafın. dan kar"ılanmış· Müsa!iııklar bu sabah 6.30 da E- k •• J • • 

SATILIK TAVUS KUŞLARI 
İki tavus kuşu ratılıktır. İsti -

yenlerin, Bebek, Robert Kolej ka
pıcısı B. Ahmede müracaatlerı. 

Davis kupasında 
Fransa başta 

nıı go me tep ı er mu e ı ının b' . t' .. d l t r • taş te aut erını re-
.. ır ın ızam ıçın e yapı mış ı · tır.Yugoslav Yedınsttov takımı tam dirneden İstanbula hareket ede • Paris, 19 {A.A.) - •Davis• ku • 

daha fazla hucum yapmasına yar - Müsabakalara bugün yine Fener 1 - Süreyya İstanbul 1.81 2 - k d I h · · 1 b l paın Fransa Ç'nc karşı kazandığı vanş maçında yendi 
dım etti. Buna mukabil esasen çok Jerfi Ankara ı.77 . ' a rosı e şe rımıze ge mış u un- ceklerdir. 

f b" k d 1 1. de olan klüp bahçe stadında devam cd;jecek ve maktadır. Burada Beyoğluspor, ----<ıo---- iki galebeyle başta gelmektedir. Du"n "eref stadında veniden kar zavı ıı a ro ıa ın .. k" Giille: .,, ' 
nı :.hteıı·tı' mu"nferı·t bı'r ı'kı' h 'u·cum neticeler belli olacaktır. Dun! u. · Şisli ve Galatasaray ile üç maç ş f d d k• ı an Beş'ktaş tekau" tler· "e m t 

- k I l d 1 - Arat Istanbu\ 13.22, 2 _ Şe- , ere sta lll a } tir. Bundan sonra spor hareketleri- şı aş · ı • a 
yapmışsa da bunlar ancak rakibin arşı aşma ar a alınan derece erı rif İstanbul, 3 - Süha İzmir. yaptıktan sonra doğruca Sofyaya nin programına geçilmiş ve Beşik· buat takımı maçı hakem Ahmet İh 
r f batına kadar inebilmiştir. Ma bildiriyoruz. cı·rı't.· gidecek ve orada da Bulgarlarla ·ı • kı il b' sarlın idaresınde oynanmış t 

Spor go .. Steri eri taş tekaütleri Matbuat ta m· e ır ve ma • 
çın bu dakikaları mekteplilerin da 100 Metre: 1 _Şerif İstanbul 48.l5, 2 _Va- bır maç yapacaktır. Organizatörler maç yapmıştır. Bu maçtan sonra buat takımının kuvvetli kadrosu 
ha lıi\kim ve daha üstün bir oyun 1 - İrfan İstanbul 11. 3/10, 2 - rat İstanbul 48. 3 _ Mustafa An • bu takımı Ankoraya götürmek is _ 19 Mayıs spor ve gençlik hayra- B şiktaşlı atletlerin aralarında baştan sona kadar oyuna hi\kım ol-
tutturmasile devam edıyordu. Ni- Cemil lzmir, 3 - Vedat Istanbul. kara. temişleıse de kafile başkanı vak • mı dolayısile dün Şeref stadında yaptıkları hususi müsabakalar ic· muş ve netıcede Beşiktaşı revaQ& 
hayet bu üstıin oyun yeni bir gol- 400 Metre: Tek adım.· Beşı'ktaş klu"bu" tarafından muhte· ra edilmiş bunu boks gösteriş ma- maçında da 3 - 1 yenmiştir. tin kifayetsizliği yüzünden bu tek-
le neticl~ndi. 1 - Cemal İstanbul 53 8/10, 2 - 1 _Muzaffer İstanbun 7.10 (Ye- lif spor hareketleri tertip edilmi.,. çı takip etmiştir. Bu ferdi hare • oo 

u k ı·ı · 'k' · 1 lifi hbul edememiştir. Yugoslav " M • 2 n,e tep 1 erın 1 lnCI QO Ü Nuri Ankara, 3 - Zare İstanbul. ni Türkiye rekoru), 2 _Vakur İz- tir. ı ketlerden sonra Beşiktaş futbol acarıstan : 
futbolcüleri İstanbula geldiklerin- bl ı B " · 

22 inci dakikada soldan ilerle;en 110 Manialı: mir 6.80, 3 - Ömer Ankara. Bu hareketler şehir bandosunun takımlarından ri e 05azıçi ta • İrlanda . 2 
hır mektepliler hücumunda soliçin 1 - Vasfi İstanbul 16.1/10, 2 - Birinci günün puan tasnifine gö- den ve hududdan itibaren gördük- iştirakile ve Beşiktaşlı sporcularla kımı arasında bir futbol maçı ya- • 
çok yerinde ortaladığı bir topu sağ- Suha İzmir, ~ - Yavru İstanbul. re İstanbul 130 puanla birinci, An·' !eri misafirperverlikten çok mü • matbuat takımının iştirak ettiği l pılmış ve hareketler akşama ka - Budapeşte, 19 (A.A. )- Macar 

t 
1 

h 1 k b · ·ıe b ı b ldar bü nı. b' · t' · · d g ve İrlanda milli futbol takımları açık Bülent ustaca bir vuruşla ve 1500 Metre: kara 56 ile ikinci, zmir 52 ile ü- te_ assis olduklarını söy eme te - ir geçıt re.;mi ı aş amUJ ve u- y.... ır ırı ızam ıçın e eç-
h d 1 hı lif t ki taki ım· · ı· 2 - 2 berabere kalmışlardır. iç te acele etmeden ikinci defa 1 - Adnan An.kara, 4.18.4/10, çüncüdür. ır er. nu mu e nu u ar p • ı· IIll§ ır. 



SAYPA 1 
T 

• 
..-~IP!llJ~"."'l'l!'* En biiyük sergilerde 18 diploma 

f8 madalya kazanmıştır. 
Böyle güzel dişler yalnız 

Radyolin 
Kullananların 

dişi eridir. 

Diş tabipleri dıyor ki : 
•Dişlerin ve ağzın sıhhati satıah, öğle ve ak,am her yemekten 

sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.• 

Sütçüler aleminde bir hadise ... 

SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 1 

Mi ELE 
SÜT MAKiNELERi dir 

Paslanmaz, lekelenmez ve b 
zulmaz. Yedek aksamı dai

ma mevcuttur. 
MİELE makinalarımıza mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. Fiatı: 
Diğer yağlardan daha ucuzdur. 
Anado!uda acenta aranmaktadır 

Türkiye umum deposu: Jak De-kalo ve Şsı. İstanbul Tahtakale 
No. 51 

Yusuıf Esendemir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
.Mehmet, Şükrü. Necali Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Neş'et Solakoğlu 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathaneli kardeşler 
Kurwnahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yönden 
Mustafa Gözüküçük 

---------------------· 
Türk Hava Kurumu 

27 N C 1 T E R T I P 
Ü su 

iKiNCi KEŞiDE 

11 - Haziran - 1939 <'adır. 

büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan 15,000 Liralık 

12,000 1 
Başka 10,000 kramiyelerle 

20; 000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak: ittir.ı'.c etmeyi ibmı! 
dmeyiniz. Siz de piyanıonu11 mes'ut ve barıtiyarJ ~rı 
arasına iİrmiş olursunu~. 

~mımııımıııııııııııııu.,_ Ferdi Sel ek ~ıııııııııııııııııııııııınıı~ 
;c~ İLAN - TABI - KLİŞE= 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Haatahane1i cildiy 

zühreuiye mutahaaaı•• 
Telefon : 23899 

Pazardan maada hcrgün 3 den 
sonra hutalannı kabul eder. 

Adre• : Babıali Cadaeıi Gala• 
loftlu gokuıu köşebaıı No. 43 

.t)(DAM ıo - Mayıs 1939 

VlÜlın CI öp~lk 
SAYIN BAYANLAR 

Yeni Açılacak YÜN -1 PEK Mağazası Yanan YÜN - İPEKden 
Çok Mükemmel 

Dördü Gibi 

Bir Dekorla En Zengin Ve Model Çeşitlerile Ayın Ün 

İpekli Ve En Nefis y ND Nurlu 

Yünlü Kumaşlarını Sizlere Takdim .Edecektir. 
YENi 

PiYASAYA 
ÇIKARILIYOR. 

;; İşleri Bürosu · 
~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

== En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve = ZAYİ 
= klişe işleri FRRDİ SELEK bürosunda yapılır. Taksım nüfus memurllığundan 1 

- almı~ olduğum nüfus hüviyet cüz-
ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi danımı zayi ettim. Yenisini çıka -= = 

9 9 1 Ad 1 t H N 3 
t·acağımdan eskisinin hükmü yok-

= • a e an o. = tur. 
~ c=::: s TELEFON: :l06 O 7 .:.= 
~ıınıııııııı:ın ııııııııııırımııııınıııııııııııııillllllllll l!lııııııııııııııııııııı'mlimııınııııım: 111111111111 ·ııuıı 1 1111uı!W 

Yakup oğlu 331 doğumlu 1 

İbrah m 

. ----iiilmıi;i~:iı;.;~~~ . ...:...ı - .. 

Tayyare 

LALE 
PİY ANKO Biletinizi 

G 1ŞES1 nden alınız. 
Her J.e~idede yüzlerce kiıiye ikramiye uerir. Tecrübe ediniz aldanmazsınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

• Sahibi : T. FiKRET - AHMET TOPÇU 

N:~~'\ 1 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
LU 

Taksim - T"linıhane 

f'aias r4o. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

Sahibi ve Neşriyatı İd~re Eden Baı 
Muharrıd: Ali Naci KARACAN. Basıl

dığı Yer: Son Telg13! Basunevi 
.... "'.............. ... ... .. ............ ,. ....... ,,..,.. 

Müessesesi: Sahıoı. Ali Naci ve Mehmet Kulein C®· 
Ekst:ra <...iilrılil k erey ağı. 
Halis ve hakiki TR A B Z ON TERE YA G 1 N 1 buradan alınız . 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
.. ______ Slp•rl•ler derhal yerine kadar gllndarııır. -------· 

_______ ... _miil 1111- Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü -• 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MüTEHA$SISI 
Divanyolu 104 

EKZAMiN 
Eıezamanın hususi ilacı 

Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her ecza hanede kutusu 
50 kuruştur . 


