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lngiltere Rusyaya ceva- j Almanya Polonyaya karşı şimk-
bA t b·ıd· d. dilik bir harekette bulunmıyaca · 

1 DO 8SIDI 1 Ir 1. ktı etinın Şimal Dev· 
. .. ••• -·· Buna aebep; Alman hil m 'd cevap 

lngilterenin istekleri: 1- Sovyetler Bi'rliği ken• /etlerinden tecaoiJz paktında aı 
di şark hududlarındaki komşu devletlerini b kl kt olması ır. e eme e meaelealnt teıkıl edı1or. Po· 

garanti edecektir. 2 L Eğer bu garanti ne- Patlı, 9 (Rad10) - Tan ca•B• paktın• atd •• ,.cık- loaJ• Mılletler Cemiyetini• 
• ıızeteılnln Berllnden aldılı bir lert cevaba bafhdır. şı yOluek komlHrlatn ıtmdtkt 

ticesinde Rusya harbe girerse lngiltere haltere ı&re Alma• ldıarecl· Styad mebafıle 16~~adl· bıld• tpkaııaı tıttyeHk •• 
lerl çenberfn alstm kaldıiına mal DevJetlırl 1anl flD ıtakoaun mubafa~aıına ça. 

yardımda bulunacaktır. halkı tnandırmafa çahım•k· ya lıveç, Norvıç, D•n•mt'·1 lıııcaktır. 
Londra, 9 (Ratlyo) - in· 1 -- Sovyetleı Btrltlt tlceılnde Sovyet Ruıva laar· tadırlar. Dtier taraftan Al· ka: Holland;en ~:~:;:~:~. $imal meml&k8fltrl hlflCIYI 

ıtltere hlk6metl Sov,et manya Polon1••ın hareket· cevap verme 1 a bit t.ır Rlllfllrl tOpllftlJOf: 
kendi ıark hududlarındakl be glrlımek mecburt1etlnde lerf•I dikkatle taklıt etmek yaya kartı A maDf 

Ruı,a1a ceYabını blldlrmlt · komıu de'fletlertnl ıarantl kalına loııltere keadlıfae yar· tedlr. harekete ıe~emf1ecektt· Parfı, g (Rad1o) - Şı-
tlr. Buna nazaran lnııltere- edecektir. dımda ltulunacaktır. Alma• bGlcQmeUola kara- Daasıı meıeleıl Po onY• mal •emleketlerloln harlcl· 
nta lıteklerl ıualardır: 2 - Eier bu ıarantl ae· Londra, (Radyo) - So•· rı tlmal bCUcQm~tl~rlaln te· efklrı umumt1ııtnfD baıhe! 1e nazırları lıtokbolmda t~· 

yat Ruıyaoın Londra aeflrl tıma edecekler, AlmaDJ•Y• 

Viyanada Alman müstem- B. Mantıki, Hariciye Komi- p t ke B .. kreşten nrecıklerl cevap Gserlade 

ı k 
ıerl B Lthlnofun lıtlfa11nın o em 1 n, u 

1 
mtlsakerelerde ltuluaacalr 

e e kongresi toplanJyor. So9 1•t Ruı1a ıfyaaeUnde k t ttı lardır. 
- lafç bir deftıtkllk yapmadı· Varşovaya hare e e Varıon, 9 (A.A..) - Al-

Almın 11Dılımle~ı birliği '"' tongra llÜDISl~elilı tıaJ lnıtllz hükametlne btL manyada mukim Poloaralı· 
bir beyınn1ma neşretti. ~~~~:::~~1:0·;: .. ;!.~t·:~~ Komim mu11ini, Rusyanın Bmrabyı~ı aö~i. ı~a~ı~ :;~. A•:::.!:~ııt:~.~~ .. ;~ 

V•1•••, 9 (A.A ) - 14 kuv•etlerln toplanma11aı ıı- ~~~ü::~:ım:~l~•;;tara~n~:::~ 1 ... 101 VI yıkın.il eu·krl'I bir ef ÇJ gön~lflClilnl ·~··'~ul_. mayııta ,apılacak a6fuı tah· 
ten 18 May11a kadar VtJa· tıhdaf etmektedir. Bu ıa1e cektlr U V • _ rtrlnde kullaaılacak uıutle· 
•atla toplaaacak olan ıtne btzclen 9alıomıı olan mGıtem- BGlu•ı. 9 (A.A.) -- Sov· Gafenkodıe ·~~~~:. ıeara, rl protello etmtılerdlr. 
ltk Alman mthtemleke kon Moıko9a, 9 (Rad10) - yet Harlcl1e KomlHr Muavini vafık cevap • 1 d .,310 

lekelerin tadeelnl temin et- r 1 b 8 ,.,. • • 11 p loayalıl•rı• ıreıtade bayraklar uıJaralc nıt ter•aln ura eeftrl Stlt, Potemldn bu ıOa BOkreıden RuayanıP ııarıd tıoı•o•t Bu uıu er o 
••ki K.lae . Alman Protektor· mektea lbaretur. BlyOk Al- buıGn Molotofu ziyaret et- Varıovaya gltmtıttr. almadılı bakk•D a rakın· kendi mllllyetlerlol llıya~ 
a11ndakl Alman lutalarının ma• m.Uetl, dün1adakt ea- mtı ve lnglltereato cevaltt Parlı V (Radyo) - Rua vermlı ve Ruı~ao•Dı&ndere· etmelerlD• mani elacak ma• 
bltaraaı tasla edıleeekUr . halardaa •e mltteftlderden aotaııoı Yermfıttr. Bu neta· Haricly~ KomlHr Muavini da Bokrete 

11 
•r blyettetltr. 

1 1 •- Potemkln tle Rom•aya Ha ceğlnl yadeylemfıtdlr· Var· A ) p 
Alman mihtemleke btrU- bl11eefnl almak, mllll •e ır- ya ıöre nıı tere, •omıuları .. k burı ı• Varıova, 9 (A. · - •· 

1 1_ na aarantl vermeılal Ruı rlclye Nazırı Gafenko ara - Potem la uı koYIJ• ıt- lonJ• mebuıaa ••cllıl ka· 
tola ıefl Geaeral Voa Epp 9'1 fercfıaı tamamtle thJa 0 il le .,.oı 

L •- yadaD lıtemektedlr. RuıJa 11nda •uku bulan mt!salce- ıova yo ' d Polon· •a•I• eoc•mealade Ulır••· 
f\I ••J•naameyl nepetmlı etme" lçla yapıla• •lcade· reye biıylk elaemmlyet at· dıcek •e Vırıo•• 1 l(olonel u 

tir: lede m6lt6flkaa ı11lal JGk· bu teklifi kabul edene folunmaktadır. Potemkln, Y• Hariciye Nıs~lır mOllkat ya part11lnJn parllmınto ıur· 
«Mihte•leke konır11t Hltmekte ye FGhrerlnl takip lnılltere de ltuna ltJr harp vukuwada Roman · Bek de •6hllll • ubu namı•• ıaz ılyllJe• 

mukabil bu deylete ıarantf k Sk tk Ukra•J•· l•Jere var•alı l~la bGtQn eJlemektedlr.» yanı• ne vaziyet alacafıoı Jıpacıa tır. --?-== - meltuı rJpD ' 
-:.-::-=-=--~--·-=-=--...;.,-~~.,;;~===-==-o::m::===-1 nrmeie rası olacaktır. lb p ı d vletlnla " •Aa re--al Ba o lılaran o ODJ• • 

1 ugo•lav Kral Letonya ordu- Sefir, Lltvfnofun lıtlfasın lngiliz - Romen IFl.j Y' bOt6D mftdafaa ıarretlerla· 
Al b d dao ıonra Ruı1a•ın harici K h • '"e de mllteaaatcl olarak hare"' 
4YGİ i iJn Ro- farı ba,kuman- ılyaaeUatle bir defltllrhk ticaret müza- dün a ıreJ ket edeceklerin( htldlr•lt" 

• • olup olmıyacafını Molotof- IJ • 
maya gıttı. danı Varşoı.;a- tan ıormuıtur. Allkadar kereleri. ge ı. 
8•lırad, l(A A) - Yuıoa ld mehafal, laıılts Hflrlne mi· Londra, g (A. A.) -·- ln· Kahire, 9 (AA) - hal· 

'••ya Kral Naibi Pr•aı Pel )IQ ge İ • ı Mare· ıald ve kati cenp Yerlldı- ıtlis- Romen ticaret mGza J••ın Trabluı va 1•1 

•• PreDHI oı, •. ltalya Kral Varıova, 9 (A A) - Le- ilnl haber YermektedtrJer. ıal Balbo KalafreJe ıe1•11 
•• KralltHIDI H•••n ziya- tonJa ordulan b•ıkumao- kerelerl devem etmektedir. M h et Mala· 
ret etmek lzere bu ıoa dan: Varıovaya eelm:ıtlr . Şimali Anada- MOzakerelerln pek yakında ve Baıvekll e ~ et•lıtfr. 

!:::,:r:.y:·~~;.:1,:t:~;::; Halıfats cumartası gOnD luda oteller :~l~·:.uc.ıon:::,ıu. a:~~ m~.:~.:y• :'"'1~.dyo) .~ 
fa~:~·::~:.:t:;ı:~· Pole re. Cıneırıyı ~are~aı edece~. yaptırılıyor. ~~~~ım::.~~::kok o ... rııo Trobluıırorp ·:0·~. ::y:-
Naıbın la Londra, 9 (Radyo) - Ha - Mareıal Saib•, uı 
B ı- azlran baılarında 1 M L d H 1 f k n (H . lmlt •• tı· er ınt ele reıme r clye azarı or a 1 a ı 1 Ankara, • uıuıi) - A l J9 A.I re ile buraya ı• 
edec:etı Belarad ;ı,.~'':::t cCumartHI 1ftal Parla yolu de Cumhurrelal ismet lo6nünüa f I ay 1rıa- t41yonda M11ır hava kuvvet· 
haflllerln4ie ,1 1 · enevreye hareket edecek· Şı Jı A d 1 d kl J • lerl kumaa.ıanı tarafın~•• 

ttr. 
Polonya matb•atl ıerelı 

bu beyanatı ıerelı UkranJ• 
mıatakalarınıD ha••· mG.la
f aa lıtlkrasına mlblm melt. 
lılla. la tıttrak etmlt ol••. 
Jarını Ulıranralılarıa Polen-

(Sonu tklact ıayfıda) 

llarıılanoıııtar. Batbo, Baı••· 
ktl llalamut Pat• ile konu· 
ıacak •• müteaktbıa de Kr· 
al Faruk tarafında• ka'-ul 

oluaacaktır. 
'•nınektedır. tir. ma na o u • raptı arı yısta aenıze • 

M = aey•h•t e•na11nda •ı•r•t k e t e r n 
aearistanın İt l ve Al- buyurdukları otellerin Y• indirilecek. A n t i o m l n 

ln&Dy& j} } Q ya pılmaıına baılanmııtır. İnıa- letanbul, g [ Huıuıi ] -

1 
d ? 

e 0 8b lllllllQSebeti at kııt•n evvel bitirilecek· Haliçteki tenanede ıaıa paktı bozu U mu 
MIClr Bıı,ıL'ff f f J- Ur. Bu oteller bu mıatakada edilen Atılay denizaltı ıe-

V. ıl aon aleti sörliyor: • Mihverle turlam horekellntcıaleodır - mimi•, 19 Moy11ta hareket Milltno anlaşmasına göre ~I: 
ılın llUllSl~lflllZ sadıcı bir dıstluklur. • :~~r. m•k••dıı. yaptırılmak· :.:.~·~~:~.:~:;.~~.c.:l~:~- manya Ak den izde besl~ıS}ı 

I Budıpııte, 9 ( A.A.) - Karpat, Maçarııtan teıld - ----- )} deD V8Z ge~tl 
~··•kıl Koat Telekt. 28 ... lltaaa lıtlaad ede• bir muh 7 ark gazeteci- /ngiliz-Fran•ız eme er .,., . 

IDaJııta J'•pılaeak ola• tarlyat alacaktır. d llı aA R d ) - (Taa) ıe,ttfl hakkında ltalyaJa 
''fha mflaaHbeu,ıe diD leri Lan raya genera eri lYıa· Parlı, 9

Mc•ll·ae':.......... te•l••t ver••• Ye Mu11ollal 
lıea.11 dalreıl olaa Szeıe .. de Slllhlaam• faalt1eU art- ıasetHI, 

,. tarılacaktır · Javet edi/Ji. J•İnO hattını gez- nı• ıç yfl•I hakkında ••t· de, buaa ••kalt1lPolen1arı 
•lıledlil aut•kta ••cimi• Budapeıt•, 9 (A.A) - Uı • 1 rettlf• bir haber• ııre, Al· Da•••ı •eıeleılade Almaa-
de1nı1tlr kf: O N. B. 40 Senedeaberl par Ankara, g (Huıuıl) Jı/er. ••DY• Harlclr• Nasm Yon ya lehine imale etmek vaslfe 

- Maeartttanın mlh•er llmıntoya dahli buluaan eı· lnılltere hGk6meU altı Ti Parlı, 9 (A..A.) - Bır IUbentropla Kaat Ctaao ar· ılat lserlDe almııtır. 
-•IDleketlerJyle olan müna· ki bııukll kont Betlen bu rk ıueteclıl•I Leodrara harp takdirinde FraaıaJa aaı•d• Mıll•o .. • lmsalaaa• Parlı, 9 (Radyo) - Taa 
••betlerinin vaıfı ıamımt lotlhabata namzetltilnl koy· davet etmııttr. Gazetecileri· rtdecek elaa loıtlls erdu· anlaı••Ja .ialr proto· ıaseteılaln ıoa dakika.la 
doıtfuktur . maktan imtina etmtıtlr . Par- mtzden mOrekkep 6 klıllık •••• kumaacla etmeıl bek· kolda mflhlm •e dik· 

Yuıoıla•J• ti• doıtlulr fil J d • a ü L leaea General Johladtll Fr· kate ıa1aa •addeler alıp ••ırettllt btr laaber4e, 
L llmento meha l er n e ıuy · ıurup, cumarteal 1 D on· 8 t k 1 aasa antllıoml•tera •alltı Mlllao 
aaııarı ılttlkt• kuf'fltlen· b H t draya hareket edecekler •e aaıız orduları ltaıkuma•- vardır . u pro o o a • 
-.ı•lltedır. lendtilne ıöre, nal or y, danı ile MaJI•• hattını ran llm••1a. Akdenlade mlllliatında beıuldal• bil-

._ Kont Betleol ayan mecllılade loıUterenln mlıaflrl olarak ıea•lılerdtr. bealedlll e•ellerdea •aa. tllrtl•elltetlır. 
t ..._earııtaa tamam•• müı· 1... eratla 12 ıG• kalacaklardır. 
'lui~ır. 1., almal• da••' ıdeeeatlr. 



SAYP.A c 2 

1 giliz·hükü 
A 1 

• er 
lnılltere krah altıncı Corc 

•c kral içe Eltzabet 1 ı ma 
yııta, (Repulıe) 2n hlııı ıle 

Amerlkaya hıue et edecek
leri için Buklngam tarayın 
da bl1ük btr faaliyet •ar 
dır 

(Repulıe) kral ıemlıl 1916 
da tnıa edUmtı reni bir ıe· 
midir. 

Kamaraları fazla olmadı 
il içi• malJetlerlndekt ıa · 
hıılardaa bazıları yolcu va 
purlarıle ııdeceklerdlr Ge· 
mtcle kraltçey~ bir oturma 
odası, bir yatak odası •• 
bir ban10, krala da yatak 
•e çalııma od larlyle ayn 
bir banyo ba•ırlaamııtır. 

Kraliçe f:llzabet ıon bir · 
kat haftadır Amerlkada ıt

J'•••il elbtıelerl bazarlamak 
la meıguldlr. Çay elbtıele· 
rl Ye maatoları için ma•I, 
eflltua, ıOmOtl •• beyaz 
re•kler ıeçllmtıttr. Gıce el · 
blıelerlnla ekıerlıl bol etek
li •• ılnl açık yakaluılır. 
Çok HYdlll tilkiler, 11lu 
belli btr mantonun etellne 
konmuttur. Naldetme mGt· 
klilltından dolayı kraliçe, 
Vıkterya zamanının moda 
ıını laatırlatau balınah, telli 
kabarma ıece elblselertnl 
Amerlkaya sötürmüyor. 

Beraber s6türecelderl OD 

iki lalzmetklrıa ıeçllmeıl 

mGblm bir mesele olmuı 
tur. Bu kıagam Hrayıadald 
iki yiiz btzmetklrıa araııa. 

dan en iyi on tklıl•ln ıeçll · 
•eıl lçfn altı ay ev•eldeu 
lıalr mlaabaka açılmııtır. 

Altı ay •arfnıda kimin ıtcll 
it daha temiz oluna o glde
celitl. Fıkat hepıl, ıeyabnta 
çıkmak ümldtle o katlar 
ıayreth •• muntazam çalıı
mıılardır ki, intihap pek 
mlıkllletmlıttr. 

Utaklarıo en. 1ııla11 ve 
t flerl olan Wattııo daha 
beılaol Coreun zamaaında 

kralan her aeyabatıoa lttlrak 
et •ıl bir anane haltne gol· 
dtil tçln, timdi de onu ııt 
meıl DJuhakiıcaktır V zife1l 
inalla, kraliçeye teırıf atçılık 
etmektir. Am•rlkada ••Ja 
Kaaadada huıuıl tren bir 
lıtaeyonda durunca, •••ela 
Wattı laer G6iıünde uğ 

om11zu•dan baılayıp panta . 
loa•nun ıol arka cebine ka
dar uzaaaa kırmızı .. lr kor· 
de1l takımıdır. Bu lrordell, 
çek eıkl samanlardan kal 
ma bir ananedir: Krıdlar 

dAlml bir ıulka1d tchlhtne 
maruz k ldıkları l(llo tepi · 
fatç•ları en yolun uıaklan 
birer tabancn ve1a dller bir 
ılllh taıırlardı . Buıün iıt' 

kırmızı kord laıo ucunda 
btr dQdükt n baoka bir ıey 
yoktur. 

Trende y mek yeddderl 
zamanlar, ıofrada lkt utak 
bl:ıımet edecektir. Biri, on 
lld ıe•edea b rJ altıncı Cor
cuo ıofraıında hlzm t den 
Atnıleydlr. Kralla, kraliçenin 
mizaçlarını, keytflerlnln ye· 
rinde olup olmadıfıoı gayet 
mükemmel Hzebilen hu 
adam, fendilerlne danıı 

madao onları memnun e • 
meılol itilir. Oljer bJr vazı. 
feıl de, n urları, rHml zı 

yaretoılerl kralın huzurun 
ı6t0rmek olacakhr. 

s 
Kraliçe, on bfr J•tındnn 

beri yanından ayarmadıAı 
bir lıkuçy lı kad.ın Amerf 
kaya da aötürecektfr. Sa
rayd k11 ca (Katta) diye 
anıl n Mlı K terin Maklın 
kraliçenin tok ıevdtAt fam 
döıambrıdır~ Elbleelerlal o 

hazarlar •e clydlrlr. 
Kralın elbtHlerlnl glydt 

ren adam on Hnedeo beri 
ltu iti yaptıiı fçfn, kralın 
ıahll znhlerlol, her mera 
alınla, d • tin fcap ctUrdlil 
nevi kıy af et ve 6etfermala 
rı bilar. Tom Jeram lımlede 
olan bu ada e, kr Ua kra· 
ltçeoln K.anadada bin celde· 
rl huıual trentle ayrı bir 
kompartman tahılı edtle· 
cektlr. e. 1101».aıtımanda 

kralın reımi ıl•ll elblıelerl, 
ıpor koıtlmlerlndea batka 
aekeri Oatforcnalan da bu 
lunacaktar. Aıkeıl form ı., . 
Ja bUha11a oltanlarınan ta· 
kılmaaı mühim bir mesele 
dtr. Her oltanın talulacalı 
mloaalp yeri •e nzı,eu 
Jeram kadar bllea olmadı 
tı için kralın her ıeyahe 
tanda o da berab•rdtr. 

---~'9G> --

!Vevyorkta 
10 milyon 
inıan yaşıyor. 

Ne•york ıebrl, dünyanın 
en bOyük tehlrlerındeD biri 
dir. Son yapılan bir hesaba 
ıöre, NeYyork ve clurında 
1 O mıl1on• yakın lnıaa J• 

tadıiı lireotlmfftlr. 
Bu muasaam t•brın, tabii 

ld ku••etlt •• •Üıau ile ma
tenulp büyük bir em•IJet 
kaciroıuoa ihtiyacı •ardır. 
Hır mtlyar .. erler diyarı ola 
Nevyorkta emniyet tedbirleri 
ıoa zamanlarda bir kat da . 
ha arttırılmııtır. Amerika• 
b6kftmetl ve Nevyorla bele · 
dlyeıl bu.rOn yalnız Nevyork
ta 25.000 pollı bulundur
maktadır. Emniyet makine · 
ıtnl iyi •• akHkıız ltletmek 
itin Nevyork emDIJttlne dö 
küleo para aeaede 100 mil· 
yon doları •ı ak tadar. 

BQytık m•murlara 1enede 
vaaaU ol rak 25.000 doler 
para •erdir. Bunun 600 do 
ları kir ya tutulauk olura 
vazlfele!'IDI tam yapabilmek 
fçln bu memurlRrın tamamen 
terfıh edlldtklerl ılrGlür. 

Nev1orkta 25.000 poltı 
memurundan b tka 3.090 de 
k~duı pollı vardır. Uunl rıa 
çofu abli.ki z a bıtaya men 
ıuptur. 

Büttın merlkeda 250 000 
polıı Yardtr Buna federal 
poltı de d htldfr. 

Nev1ork ıok klarında vr 
emntyet t ıkıl tının elinde 
2.000 pollı otomobıH vardır. 
Bundan bııtk birçok töfcr 
ler de icabında bu teıkıllta 

iltıha etmektedir. 
---l!Jtb,_,,_,,_ 

Açık t şek ür 
Yfrml Hne lr çekmekte 

oldujurn evr mı baaurlJ• 
hıut lajımı , bu def Mem· 
1 ket n .. t b DCll luymotU 
operatörQ 8. fı 1uıtafa Şaban 

Erdenln ve hemılrelerln 

161terdttı yükıe ihtimam 
oetlce•lnde ve hiç bir eı 

hlı ettlrmekılzln yaptıtı 

TOR ILl 10 MAYIS ft 

T ekspor pazar 
günü kır gezin
tisine gidiyor. 

ÔaGmlzdekl pazar ıün6 
Telupor kulubG btr kır ı•
zlotlıl yapm•I• karar Yer· 
mittir. 

Posar aahaln ıporcular 
etobQıle Çenıeloiluna elde 
c:eklerdlr. Orada muhtelif 
ıpor laareketlerl Japı

lacak ye caa be7etlnla de 
lttlraklle çok ellene• •e neı-

11 bir ıln J•t•Jacaklardır. 

Bölge bisiklet birincisi An
karıyı gidiyor. 

lıtanbul- idlrne · lıtanbul, 
7arıııoa •e Aakarada 14 
mayııta yapılacak 175 ki 
lometrehk yarıtt• B61ıemlll 
temııl etmek üzere tthrtmlz 
Tekıpor kulabü•dea Sabri 
Bırta Ankaraya hare
ket etiecektlr. 

Blslklet yanşmın proğramı: 
1) - 19 Ma111 ıüai ıa· 

at 7.30 T o,lırapıdan hareket 

etitlıcektlr. A.yaı 1G1tla ak
ıamı Bdıraede kalınacak ve 

2.() mayll ıabahı .. at 6.30 
.la Ecllraedea hareket etlıle· 
cekur. 

Edtraede final: Ana cadde 
de .. ulunan AtatGrk anıtı 

önQdtlr lataabulda Topkapı· 
dır. 

2) - Gidip gelme elarak 
bu mu feyl en az zamanda 

ltltlren yarıtın blrlnclıt •• 
&)'Dl ıurette ikinci, üçüncl 

tlh ta7tn olunacaktır. 

3) - Her bölıealn inde 
gelen ılk üç kotucuıunua 

zamanı talumlar arHıadald 

derHeJI tayla edecektir. 

Takım taenlflode, bölıelerln 
e•velee •erecekleri takım 

ltıt ıl tUbar eluoacaktır. 

4) - Verilecek hediyeler 
tUPlardm Ferdi btrtact7e: 

Velo motoıtldet, ferdi ikin· 
clye S6per Stpeılyal blılklet. 

ferdi ftçüncii1e bir krono
metre, ferdi dördüncüye tkl 

buvayye llıtlk, takım laaltn
d derece al cak bilıelere 
kupa vertlecıkUr. 

I Ati tiz ~s ;ıkalarına 
iştir k e~ecekler. 

19 M yıı 939 günü lı. 
tıı.obul atletizm takımı ile 

lut.rıı18f8C k Bahkeelr 8611 
takımını eeçmek üzere 13, 
14 mayıı 939 güolerlode 
ıeçmc mCh b kalsr, yapı1 • 
caktar. Prolrarn aı•i•d söı· 
teri ~lıllr. 

lıımlerl yazılı ati etlerin 
ve bunlardeo boıka girmeli 

mellyat ıayeılnde bu müz 
mln hutolıkt n kuı tuldum. 
Kendilerine ca derin saygı 
1 rımla teıekkilrlerlmt arz. 
etınttil bir •lcdan borcu bı. 
lirim. • 

Vtl6yet Matb atı Beı 
mürettibi Na•ım !aa6a 

Dursu beyde k h 
bir ·v k oldu. 

T ariaya hayvan salma y"iizün
den çıkan kavgada bir 

'İf ! öldüriJldü. 
Dunun bey, (Huıuıl) - cı ibra hl mi• karı)'• teca•lz 

Kazamızda tarla7a ba,Yan etmek lıtecJlilnl ıördGIGaü 

Hl•a ylzGnden bir adam Ye ntba)'et ıatıcının arkaııo 

Ticaret anka
sı B ndırmada
ki şubea·ni 
kapatıyor. 

Bandtrma, (Huıuıt) 

Kaıamıada ıeaelerden beri 
f aallyette t.ulu•an TGrk Ti· 
caret BankHı her nedenle 
15 may11taa itibaren tube· 
ılal kapamala karar •er
dlil haber alınmıthr. 

6id6rGlmGttlr. dan kot arak dere kenarında l=--=--==-•=-=:ıı:----

Almanya Po
lonyaya karfı 
şimdilik bir ha
rekette bulun

Vaka ıö,le cerefan etmtıttr: kaf a11na taıla vurmak ıure· 
Orha•elt kazuının Kebir tiyle dere1e JU'f'arladılını 

köyGaden Hyyar H· itiraf etmlttlr. 
tıcıhk yapan lbrahlme ald Bunun Gzerlne, ıuçlu Meb-
tkt laaynnın BeillderHI met yakalanmıt Ye hakkın· 
kenarında baııbot dolıthlı da tan•lm edilen evrakla 
göı illerek tip he edtlmft ye ı.ırhkte cumlaurlyet müddl 

amumlllllne vertlmttttr. 
••zlyetten jandarma haber 
tlar edllmlttlr. Çok k11a btr zamanda bu 

qapratılı cinayeti me1dana 
çık ran kazamız zabıta11 

mıyacak. 
(Battarafı birinci ıayfada) 

fa de•leUne kartı ola ha
reketlerlade mGbtm bir de
ilııkltk ıurettnde tel&ldrt et
mekte Ye bunun da sebebi · 

Jandarma o meYklde arat· 
tırmalar 7apmıt ve Beillde 

reıl lçlade alaçlara takıla bl 
rlılnl ölQ olarak bulmuıletur. 

takdire layıktır. 

RADYO 
Muayene aelfceelode bunun Almao)'a tarafından takip 

HJyar ıabcılbrablm olduiu an - ANIARl RADYOSU edilen ıtyaaetla Uluanyelı-
latılmıı kaf .. andın •• burun Delgll Uzunluğu: ları mOtee11lr etmtı olduiu· 
Oaerlndeo aldılı ku~ntlt dar- 1639 •· 183 Kcı. 120 Kvv. tlur, demektedir. 

beler tHlrlle 6ldülil tublt T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. Londra, 9 {'.A.A ) - Bu 
eddmlttlr. T.A.P.~l,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. giinkü ıazeteler btlba11a Al. 

Jandarma faılı bulmak 10 - 5 - 939 Çarşamba mao - Polonya müaaeebetl•· 

üzere o cl•ardakt tarlalarda 12 30 Proiram 12 35 Türk rl1l• me11ul olmaktadır . 
ıatıoıya ald kliıt, boncuk- müzfil. Çalanlar: ZübdO Gazeteciler Daoztiln Po· 
nıalre ıtbl ıeyler bulmuı, Barda oilu, Refik Fenan, lo•J• için ha7ati bir meeele 
bunun üzerine hemen Kemal Nt7azt Seyhun, Ce•· olduiuau çünkü DaaztğlD 
tarlanın .. btblnln ıf adetini det Ç ila, Okuyanlar: Nec Baltık denizinde Poloa1anıa 
almıtlardır. mi Rıza Ah11k a. 1 - S (. kılıdtol teıkıl etttilue dair 

teni yeıih eırevJ, 2 - Le V artoYa hilk dmett tarafın· 
minin ıultanl yeılh 1 rkıeı: dan ileri ıürülea noht t Da

(Aadıkça ı çen ıüalerl), 3- zarı miltteflkan taıdik eda · 

Sorulan ıuallere ceyap 
••ren tarla ıahlbl Mehmet: 

Satıcının atlarını af yon 
tarla11na ıaldılından bunu 

ıören karnının ma · 
nl olmak lıtedıtını, ıatı· 

ı------~----------------
lıttyen amatörlerin bu yarıı 

larda buluamal rı llzımdır . 

Proğram: 
13 Ma1ıı 9a9 cumar· 

tetl 

200 M•tre, 800 metre, 

dtık, 1ıüll ' 

14 · Mayıı - 939 pazar 
100 metr , 400 metrcı, uzun 

atlama, cirit, J kıek atla· 

ma. 

lkt muhtelit takım ara11n 
da ıOOX4 = bııyrak . 

~e•ket Kutbay, Selman 

Boiuıkan, Ahmet Yazarel, 

HOıeyln Kerpiçler, Sevfl 
Top, Yahya ileri, Necati 

Yapar, Fethi, Mehmet Ô~ · 
attf, Şerif Üçeri, LaUf Ok 

1ay, Haıan Ôıa yıı, Kemal 

Atman, Huan Bıçak, Cth t 

Kuyucuoflu , Hikmet Tar· 

can, Salih, Nuri, 

Hüıey!o Can~uJ, 

Sayın , Alı Çafao, 

Hılmı, Şemıt. 

Sokrnt, 

Necati 

Çen1ıel 

Dün ü stc kh derecesi. 
Dün tehrlmlı mevelmln 

oldukça ııcRk btr gGnOoG 

ıeçlrmlıtır. Hararet derec~· 

ıl ıalaede 29 derece1ı ıöı • 
terl1ordu. 

Le minin F erafeaa yeglb yorlar · 
tark111: (Dinlendi batım dün Sund y, T•meı, Polonya 
ıece), 4 - Zlht6 Hardak· tarafındeıD ıöıt rUen az la 

ollu: Santur talulml, 5 - lnıdtz ıara11Uılni• kıyme-
y •Hrı Aıımın Sultani ye- tlae bllyGk bir delil tııkıl 
ıah ıarkı (Btz heybelide etttilat yazıyor . 

her ıece), 6 - lJ lk tGr· Obıener ıazete1I de t61-
küıü: (Mec:nuaam Le7lamı le dtyor: 
ı&rdüm, 1 - Halk türkG Loodra •e T ymlı nelul 
ıl: ( Şu dailen delmeli ), lnıtltert! için ne IH Danzlı 
13.00 Memleket Hat ayarı, ve V ftlll nehri de Polonya 
ajanı •• meteoroloji haber· 1918 odur. 
lerl . 13.15- 14 mOztk (RI · ı--------·-
yaaetl Cumhur Badoıu - Şif: 

lhıan KClnçer) 1 - Blan e . . 

burı - M rı 2 - Leo Fa 
la - Dolar Praoılerlnln Va· 
lılerl 3 - Auber - Yemin 
Opereılain Uvert6rü 4 -
E. Lauoay - Bllb6l vo ça 
lı kuıu (2 p laton için parçll) 
5 · Offeobftch Güzel 
la vaotacı kız Oper tinden 
Potrurt) 18 30 Pro ram. 18 36 
Müzik (ı\.ry lar} p ;. 19 00 
ti..onuımn 19 15 TGrh müztfl 
(Faııl he1etı) Celai Tokıe1 

•e Safiy Tokaym lttlraktltı. 
20.00 Memleket sa t ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haber 
teri 20. 15 Tarı~ müztfl Ça
laalar: Fahri Feuan; Refik 
Fere n, Zühtü B rdd~otlu, 
Cevdet Çatla . Okuyanlar: 
Sadi Hoıses, Melek Tokıöz 
1 - Rast peır yJ 2 - Şük · 
rGoGo ratl ıarkııı: (Uyuıam 

1ıö110ne lcoy1am.) 3 - F . 
lk bey•n rHt ıarlıcısı: (Nıhan 
ıun dldeden} 4 - Cevdet 
Ç ila Viyola t kaimi 
5 - S. Kamb yın n ıh vent 
tarkı: (G6olümQn eb dl bir 
yarei), 6 Raat türkO: 
( Çalıma bak fede ), 7 -

Raet UirkO: (Yemenimde ha· 
re •ar), 8 - Hatim beyfo 

btaazklr tarkı: (Şeb ta ıe~ 

her akar), 9 - Lltlf aja-

nın hıoaz lr tarkı: ( Y okdur 
zeman ıel), 10 - Oımao 

Nıhadın hlcazklr t rkı : (Şu 

zaıf ıöğdim tçlndt1), 21 00 
- H ftahk poıta kutuıu. 

21.15 - Eıhıım, tahvllit. 
k mblye - oukut ve ziraat 
bonası (fıat), 21.25 - Ne· 
ıell plAkler R, 21.30 -

ibik (Mandollnatıı) ·- Şıf: 

Sadık Talu fdareııiade· 

22 00 Müzik (Kftçük Orkeıt · 
r - Necip Atkın) 1 -
Haoıcbmaoın - Andaluı!• 

- lıp nyol Valıl 2 - Be' 
natzky - Grtozlnge bir da· 
he gltmelfyfm 3 Paul 
Llncke - Kaprl (Serenad) 
4 - Ztehrer - Der Sob• · 
tzmelster operetinden Val• 
lar 5 - Gounde A .,e 
Marla 6 - Ganılbergcr 
Atk Çanlara - Şarkı 1 -
FrUz Reckteowald - GrlP · 
zloıde ( Potpuri ) 
23 00 - Son ajanı haber· 
lcrl ve yarınkı prolr• OJ· 
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Bir mesleki 
ruh denemesi 

Meılek r.ubu, karakteri ve 
onu takip eden mealeld ide· 
al: Talebe1e 6rnek olacak 
hocalar, lçedılode bulunduk
lara Jl&bl bir mHleila eıae 
nGveılnl keadllerl taıımı1or. 

lar. Her iauıuata talebeyi 
ikna edecek bir ıGrG Htbl 
ve aabte•I f ıkırlerl terbı1e· 
\'f mat.,t,ette olmaJJP ve 
hattl kendilerinin karakter . 
lerıne g6re hareket edı1or
lar. Talebe 6fretmenln hu 
Juna, tıbJatına, kurban ıl · 
dl1or. 

Eaaı bir 6fretmenln ralau, 
öiretmen dedirtebilecek va
ııfları hal:a olma11 ıerektlr. 

Evet... Peki.. 1a bu meılek 
raluı olmı1an ölretmenler 
talebeleri (berinde pozitif 
•e terbl1e•I fikirler aaıı! aı· 
b1ablltr? ZateD blr kere 
kendlıl içten ıeJ•• bir arsa 
ile teılr edeml1or kı l 

itte meıleki ruh öfretme· 
aln içinde dalma aaklı, fa . 
kat ıaklı duran bu HJJal 
varlık talebeler Cberlee teılr 
eltlll zaman içten dııa çık · 
mıı olur Llkln ıunu hiç 
unutmamalıdır ki, «Modern 
eflttm ve 6irettmden blha · 
ber olan 6lretmenler meale. 
ki problemlerlnl batka yö 
ne çevirirler ki, lnı.lbatl ıı 

ler eHı oalar için Itır lıtl· 

kamet •• ,olrıellı tarsıdır » 
Ytrmlncl aarın terblJe ılıte · 

ml bu fıktrlerl kabul etmez. 
Ôfretmenlerla ıeflıatl ve 

derin hlılert, f aatletl hlr ıem 
bol laallnde ifade etmeleri 
fevkallde bir kıymet tııı· 

maz. WıılerlD •• flldrlerln 
teılrl, faziletin bizzat tıleD
meıl HH kı1metl haiz ele
manlardar Talebeılne ı6yle 
ol! Böyle oll Demek bir fa1 · 
da te•tn etmedlil ıtbl •e 
Z&lea kenlilalnln demeiede 
hakkı yoktur. Zira okuduiu 
.. ,ıerl tale .. eaıne tatbik et. 
••i• kalkar. Haddlzatıntla 
ı,ııu, ve ahllk rubu kendi · 
•inde Joktur. 

Meıleki rubua teıekkülO.· 
nO, btr öiretmenlo ıftler 
yOzlQlOi<laden anlıyabll ırız 
Dr Vıctor Pauchetaln ded6· 
il ııbı ftGOler JOzlQ(ük kar· 
tllındaldnı ikna 1 1 lı ıarttır 8 ç D en e1aı 

· urat •tıp b danmakl omur-
lllezıln » • E ı&zQn(i dınlete · 

• vet, Pek d 
ı~ylemtı. Ôiretmenlerdeoib:u 
Juk hı b .. -r Rta eayılao ıurat 
••mak ı ' azar amak yirminci 
~arın kabul etmlyecejl Ye 
•tll ıurall Hık 1ab11lara 

bile öiretmealtk vazıfe1ın. 
den çıkaracafı bir devir ı, •. 
rlılnde J•fıyoruz. 

Arhk ıurabnı a11pta ıen 
b6yleılo, ıöyleatn demekten 
kurtulac&k mı 11tnı1oruz? 
Hııyır biç bir zam•• . lıte 

• ıör6yeruz ilk, orta, Uıe ve 
dlfer meıleli o1iullarında 
tneıırcut olan bu k6tii teritl · 
Y••I fıkır artık tarihe karıı· 
ftlahdır. Gnlery6zl61Clk H 

l•fkat okullaramııda bir el· 
lbl dunn kadar ıatlam •• 
bır Efl6tunun ftkrl kadar ge· 
•it n teılrll ol•ahdır · Ge· 

Talll.DIL 
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İlkbahar 
Folklor nedir? 

Türk Dili 

• 

ilkbaharın açılan ıilızel rolleri, 
Mor meaeM:ıH\, papatya •• ıünbüllerl . 

Ôter kuı1arı hele t•n b6lb61lerl, 
Ne ıevlmlldlr baharın~hak ıu ıGnlerl. 

Kırlar z6mr6d ılbl yem1eıll olur, 
Kuzular ,J,oıa koıa yaylıma ıe11r . 

GönO.l neıelenlr , her ıey ıörOllr, 
Jıle ee•lmltdtr vataaın bak ıu ıftnlerl. 

Ataçlar 1eıll 16mleklerlD ı•Jlnlr, 
Kuılar eılerlne bakar ôiGnOr. 
Her ıeJ rtıler, oynar IOYIDlr. 
Ne 1evlmlldlr baharın bak ıu ıftnlerl. 

Kasım Sami Pay/J 

Kızılay için 
Yoktur ruhu ııılan UUen: btr ocak kadar: 
Hıç ı6nmHID allahım 1urdumdakl ocaklar! 
BiitOa bir gftnln evet fırtınalı, 11inakla, 
Hıçkmklı, hicranlı, blnblr keder kaynaklı 
Ha1at dldJ11melerl ocak baıında varır, 
Sftkf&n verene uykuya ; ocak mOıfık anadar. 
Yüce yurdun her aıkı o alevde tutuıur; 
Yürek yakan luvıleım o ateıten u,uıur; 

Nlnntlerın tatlm, Uirk6lerln 1anılı, 

Ruhun da, vClcudun da her çeııttea azılı, 
Tarthteo eYvel tüten, TGrk ocajından çıkar; 
Ona ıadık o1mı1an canavardır canavar! 
Bu kadar yüce olan bir varlıiı; bakareıa, 
Beklenmlyen bır ıüede, kabbe elı belanın; 
Her tarafa ölümden müjdeciler ıalarak, 
SIGıt, ılnıl yaklaıır korkunç bir oam alarak: 
Bır ıün zelzele o lur. taı üıtOnde tı ı kalmaz, 
Bır ıin ,, baetalık olur ileni mezar almaz, 
Kaıırıa11 bir yandao, yangını öbilr yandan, 
Eleleı:ı verJp olur Hilen ocaıa dGtmırı! 
Karanlıklar hep birden t6ten ocala çöker, 
Zan edenin bir daha doimıyacak bıç eeher! 
Fakat bir de bakauıa TGrkliD aevıl rahmeti, 
TGrl&Gn ı6omtz ıııiı, tükenmez merhameti, 
Kızıl bir a1 olarak ufuklarda yOkıelır, 
Her dertllJI kucaklar, koıar imdada ıellr! 
TOter ı6aen ocaklar, onun mOıfak ellle, 
Her felaket mahvolur merhametin aell1e! 
Verin Kızılayıma, ne m6mldioH verlnlı! 

Yardıma uzanmadan ıakınma1ın elınlz t 
Zevklntzden keeerelr, hraftan arttırarak; 
Verdlilnlz paralar yurda yardım olacak! 
Kızılayın ehle felaketten kurtu lan, 
Her ocaktan neıeyle, çıkan o tatlı duman; 
Senin HYll kalbine ıOkran anıtı olur, 
Y alaız ıeYal ehle bir memleket doirulur ! 

Bedia Fa/ay 

Konuşma 
( iki köylü arasında) 

Recep: Komıu Meınlf, bu gün ıehlrdın ıelmlı; acaba 

ne tııtmlı , 

HaHn: 
eakmıı! 

ıH duymuı!? 

DeYletler hep hazırleDmıı ortalıkta harp ola-

Rıcep: Harp mi! Ya . Bize ne deomtı? 
H&1 n: Ne denece!' Recep, Ulu Ata 616t vermltll bil

mez mlıln ne ı6y lemlı! 
Recep: 811Jrfm ammo ıen de ıöyle 
Huan: Söyll1eylm Recep iy i dinle. Bız berkeıle doı· 

tuz amma; doıtlarımız dGıman olur da bize teca•Oze ıe
llrae röıterla Türk ll\V&flDI , kırıp belin. ezin haıını .. 

Kasım Sami Paylı 

Ölüm sesi 
Perelz 16zlerlmde ölüm 11arlıyor, 
ôlom .. Ôlllm eatl, acı bir ölOm. 
Ufkumda bir 61Qm eeıl aft.yor, 
Bu acı bir Httl, acı bir 610m . 

Afhyorum her an l&ara g6a1Gme, 
Setler ... s.,, kuılarm hazin bir ıeet 
Toprak gömme onu! .. Anne· a6mGlme, 
BU aeıler ölOmOn gamlı beateıl .. · 

ne Dr. V•ctor Pauchet der · 
ki: q,Çocwtua ln6nde btddet 
etme, ona fena bir mini 

16ıtermlt oluraun. » 
GörülOyor ki örnek ol 

malı 11111 6lr•tmlı olmak 

HastJn Ser pt!I 
deiıld tr l 1111 Japmak ta ah· 
ilki bir hareket deiildtr . 

!yıoı n içinde yaıamak •• 
yaıatmak, iyi ile iyi olmalı 
ahlaki bir hareket ıayılır. 

D. 11. K•skinol_lu 

Asyanın ortuında dojduiu giladen beri 
Baıkaulıkla yaıamıı, ıan al•ııtır Tlrk Dlll 
Sami dıl, lndlıerman. dtltmlzln eıırl 
Savlet ile ıaldırmıı. ılm almııtır Tllrk Dili 

Acuna varhk aaçan tek heceli doluıu, 
Tarihlerde y•:aılı Çın dıllnl beiuıu 

Bu ıOn, 
Yak utlar, Çoiaı dili, orta TGrk'• olu .. 
Aıırlarca lntalarda nam almııtır Tlrk Dili 

At OıtGatle ktUneyen TGrlr erlerl yaymııtar 
AltaJ, Uralı aııp AnupaJa lra1mı1tır. 
Tarihten 6nden beri bOtln dGaJa Hymııtır 
Bu ı&n, JHın . · 
Karanhklan 1ırtaa taa elmuıtur Tlrk Dtll .. 1 Avni Quıtr 

Kendisi 
Usun ıofalarda durmada• lroıan, 
Kabına 11fmıyaa ıularla coıan, 

Akıamla UJUJaD, ıeherle kalkan. 
GOi 10z6nde ıiiller açan bir coculı •. 

«Çocuk bir cihandır » Ent n• a.aldı. 
KOçük kalbinde 6mltler ıakh, 
Olmak tıter : Doktor, mOheadıı. pa,., 
Bır kumandan olur emreder t•,.· · 

G&ı.ler ileride, elde tahanca, 
Bü10ll f atlblerden ıurur var onda 
Kumların GatOndo olur bir mımar, 
Ona candan doıttur deynekten atlar 

Çocukluktan baıka çocuklardan biz: 
Daha bQy6k ııler hiç beklermlyıa? 
G6zlert maemavl ve J•t•l boncuk: 
Gol yüzOode g6ller taıan bir çocuk .. 

o. Öz1en 

Yanan kalb 
Yanan kalbime bir avuç ıu d6ken, 
Dert ortafım Marmara bana derkea: 
Yazık deill mi aana bö1le erken? 
Ne ararsın benim ıahtlımde HD· 

* Sen btlmezıtn haata1ım hea Marmara, 
Uyuyor herkea, Suı, barçın bafmna! 
Sor Hn, bana, uyudu• mu bir tlamfa. 
Sana ıeldım, al baa beni bafrı••· 

* Şahlan da dalıalan al ıularına 
lıtemem bir damla tHellı alla 
Bıktım bu laayattan inan Mumara 
Boi; atıldım ıahlanan ıu!arına d · 

Cemal Qüve:;_ ıren 

Hatıralardan parçalar 
1 

Taba11Gl! 
Elinde k6ç6k bJr deıtl, 

çorapıız ayaklarının beyaz· 
lıfı ile ıeoı mahallenısdeld 

çeımedea dönerken ı&r010 · 
rum. Bu baltnle a• ıOzel· 
ıtn!. . 

G6zlerl•ln ufkunu ıara• 
hayalini bep &JDI sGselltlır· 

le aeyredeltalmek lflD yalnıs 
ruh olarak kalmak tıter· 

elim 

GOzelllflade ebedilik 11r 

rı var; ••Y•lmla ıonıuzlufu , ...... 
il 

Keadlme: 
Saltahı bekliyorum, nlçto1 

Btlmez mlılo ki, •Y ruh, • 
bir Gmlt kadar uzaktadır. 

Bırak 160 dolma11n . 
• Gece ne lyJ! Onu dOıl

aeblllyor1un.. DDtGnce!erlnl 
deltlur••• kalltJalD Jlkltlar, 

1 odur. 
Bırak güD doina•llD • 
Dolacak olan ıOo ıealo 

kederini dafıtab t lır• O yaklt 

1 •·aoatlan , buretıol geceo n a 

duydujuo iklim• hıçlnrai• 
oı taııvabtlır mı? 

Bırak ılio d0Jma110 .. 
Slllnt• lrt, ıeceler bottur; 

aulru•tl• kalao her secealn 
fecri lııpkuuldar G•celer 
hoıtur; ıecelerd• lıokulu ~a
taklarıı> lpekteG yoraaalan 
açahr, kuyvatli laHalarıa ıi• 
yah ye eara uçlarıaı taıı1aa 
hatlar çıl•ınca 1a1hlıilara 
aömOIOr. Oada• 6teal bir 
r81a ıtbl 11aıraıs . 

Ben aabahı belııll,orum. 

BekleJltlın çılgıncadır. Sa· 
babı ıenf jıtedlihn ılbJ, 
belıdtJorum Oekleylflmde au· 
ıu:ıluk, ubırııslık var Oy
ı• k•, aabah bir Gmlt kadar 

uzak · 
Fethi lfktuj 

Üzerinde durulmaia de· 
ter bir kelime olmakla be
raber, her mllleUn maddi 
ve manevi faaliyetin i &11r· 
lardan beri geleu balkın 
eıu b6oye1tal me1dana çı• 
karmak ve en kuytu k6, . 
lerdeo kaıabalara , ıeblrlere 
hakikati nakletmeye klfl 
ıeleo bir kelime folklordur. 
Folkloru anlatmadan 6nce 
keUmeJI tılıhl edelim ve 
•lk defa khalf'r tarafından 
ıöyleodtilol de ka1dedellm . 

Folklor kellme1I lnglllzler· 
den alıomıı ve diler ml11et· 
ler• ıeçmtı enternu1ooal 
bir tabir olarak kullanılmak-

tadır 
Folk, ıadece halk, millet; 

lor da,bılıl, tedkık m•naaıaa 

ıelfr. 
186 4 Y ıhnda loııltz lllm. 

d W J Tbomı Al· lerln en · · 
maoların folk epoı, folk lıd 
ftbl yani halk deıtaaı, halk 
ıarkıları H teıanollerl tlbl 
rtn• ıelen kelimelerden ala
rak folklor kellmeılnl orta· 
ya atmııtar. V akı• laııltere· 
de bundan e••el Brandan 
yasmıı olduiu e1kl halk 
eserleri (Popular antııuıtleı) 
ıfadeıl halk bılılıl kellme
ıınl içine alabilecek ıeolf 
bir UJi.oa taı ımıyordu Eıaı 
balkın tttkat, anane •• bO· 
Uio hakiki bayatını içine 
alabilecek bir kelim• folk· 
lor olabilir. Şu halde folk 
epoı, folk lıd a ı bt tiblrJerJDI 
Alman (Jlolollara terafından 
kullanı ldılıoa 16 •· folklor 
fılolotu k6k0oden çıktılı ka· 
bul edllebtlır (1) 

fol klor keltmeıl beynel. 

111ınel bir 11tılab olarak ka· 
bal edilmeden ev•el Fraa· 
ıız, ltal1an ve lntçrelıler 
uhalk ananeleri• tlblrlat 
kullanı1orlardı Bu kellme1t 
ılk defa benlmılyen •• tle· 
ilıllrmeden kullanan lıkan· 
d ına• Alimleri olmuıtur. Ve 
en kın bir tlblrla ı•n•ı 
mabtevlyatı içine alJıfından 
ötnril f tnl&ndlya ve Ruı 
lhaılerl kabul etmeden ken · 
dtlerlnl alamadılar. Hattl 
lıpınya •• Portekiz &hmle · 
rıde arattırma ve etGd yı P · 
madan kelimeyi oldulu ıtbl 
kabul etmtılerd fr .. 

folklorla ulrııanlera (olklo. 
rllte folklorlque ye ıadece 
folklorcuda denebilir. 

Halk bllı lıl (Folklor) her 
milletin medenlyetlaln lokl · 
ıafı ve genıılemeJ! için bir 
miyar teık ı l eder. ltıkat, 
örf aaır;e, ıt11ad, &det,01un, 
ma~al. tDrkO ye ııırlerJ teı
blt eta1ek ve baylece me· 
.lenlJellD ye mdll yarlafıa 
bir oanılal lıa1detmelc de· 
•elıHr. Yılların, Htrlann 
lurakmıı olduiu .,.. k6tede 
kalmıt medeniyet unıurlara 
•• meyoaoa çıkarmak elbet· 
te faydalı bir it olur. 8111 
ıOnün lnıanları ukl sanat 
ye &bıdelerdea hfaae kapa 
rak yeni bi r komplekı eanat 
eıerlerl meydana ıetlrmel• 

çahııyorlar. • 
Halkın bOoyeıınde vacı-

0. fi. Ke5kinoğlu 
(Sonu d6r-i6ncü aavfada) 

(1) Muhit Meemuaaı, Sayı: ı,, 
Akıuaotlu Yu\11, 
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Fo klor nedir? 
(Baıtarafı üçlncü sayfada) folklor malzemesi top lamıı 

yan ve man vi fa ltyetlcrlnl .-e neıretmtılerdlr 
blzzı:ıt halkla beraber halk Şuk, Azerbaycan ve Kı 

rım TürklcrJode henüz holk olup tıeyretmeh ve bu genfı 
ıoıyal kütlenin lçlae girip bllgllerfne dair bir etüd ya· 

pılmamıı, uirmımıı ol•nlar 
mabıullerl toplayıp, ııJrılıp 

var lıe de pelc enderdir. 
çıkm ıOf bir it lıe de hu Aaadoluda halk btlr'ıl 
iti yapmak ta b6yük bir Ya· ti.blrlnl ll defa kull nao 
zlfedlr... Abdulhaltm Hakkı; iki cilt 

Follcloran Tlrklerde tarih· ilk bir eıerlyle at 11özü ve 
çeıl: halk tiblrlerlnt top1amııtır. 

Anupada folklor ceryaaı Ş. Sami. Ahm t Ce.-det Pa 
xıx DCU aaırda tedklke ••• Ahmet Mtth ,, Necip 

Aıım, Velet Çelebi, Çaylak 
maruz k lmıı, eıu bu urın Tefık, Ahmet Rutm yrı 
lklnel n11fında haylı ilerle· •Jrı me11ıul o1muılar ve 
mit her millet halkın bOn· bunların içinde Ahmet Ra. 
JHIDI ort J• ke1mala ça · ıf eıerlertnde balkıa dGıG · 
lıımııtır. nO , ı6rtıı, glylntı. ld t ve 

Bhı:de lıe timi araıtırma· 6rflerloe 6nem vermfttlr. 
lar bentız Cumhuriyet dev· Merhum Filozof Ziya G&k 
rinde baılar. Ru zamana ka· alp halk btlrtıtne ll1ıluyla 
dar gectkmeılnln ıebebt; k ndlıtne hls olan bir IJ· 
folklor araıtarma.ını bir esi· met vererek Ozerlnde der
yet ve derinlik uyan ve nemeler 1apmıı .-e hatta 

folklor timine Hıl ıyat adt· 
battl bazıları biçe aııyarak 01 d verme~I düı6nmOıttb. 
ufraımafı bile hatırına re· Zamanımızda flntveraue 
tlrmemlılerdır. Bır ıGrOı ede profeı6rlerJnden lnymetlt 
bfyat .-e lllım adamlarımız lltmlmlz M. Fuat KöprOIG 
halka ald unıurları eaerlertne halk edebtyatma ald eserle
nakletmefl 6zQr sayıyorlardı. rf arayıp .-e buldufu y nl 

Senetıfünua edebiyatı malzemeleri oeıretmele ça 
yüluek tabakaya bitap eder· lıııyor. Bund n baıka: 
ken en ufak bir mahalli Pertev Nıılll, Zıyadettln 
renrı bile eaerlerlne ııfdır· Fahrl,Saadetttn Nnıhet, Nt 
mamıı1ardar. Gerçi mahalli hat Sami, HQaeyln Nıhal, 

Çankınlı Tcıllt, Ktltılı Rıfat 
renkleri ihmal etmlyen mu· Abdulkadlr, Eflatun C m, 
harrlrlerlmla yok dejtl, .-ar· M. Halıt Bayrı ıtbl muha· 
dır amma; mahduttur. rlrlerlmfz real bir çalııma 

G6rGIGyor ki maballl renk· ile Türkft• medeniyet mal· 
te halkın Jaıayıııntn kendlıl a:cmelerlnl toplamala çalıı· 
olmakla folklor çerçe.-eılae maktadırlar. 
ılrer. Pek genlt bir sah•ya ya· 

Halkın rubuna ılrmek H yılmıı olan T6rk1er elbette 
halkta •••cul ölme• fikir· ki ıenlt bir medeniyete de 

ıahıptır. Bu ıenlo edeni · 
lerl kaydetmek, milli u111ur yetin mahıullerlnl toplamak 
kayaafını zengln1eıttrmek ye ıenç1tfta y al problem
için bir çok mGnferld faali· ler h rımada t reddütaGw ca. 
yeller ıiS•e çarpıyor. Bu lıGmak ıerekll bir vazifedir. 
mnnferld çahıma faaliyetleri H Una taha110ı6 do1ayhtle 
1920 yılına kadar devam mllletln taha11616dtir. Bır 
ediyor. türk6y(i, m Hlı .-e tr OJU· 

au en baılt bir ıekllde ol. 
Ttırk halkının tlmal, ıark 

ıa blle kayda mu•affak ola
ve batti ıarp kııımlarıada nursa kendt milleti için hır 
folklor malz meıl bol olmak- fedaklrlıktır. 
la beraber, T6rlder lıeodıle o,unlerın her yerde k~n 
rl bu ın•dealyet m lzeme • d!ıln ı6re bir buıuıtyett 
lerladen fıllfade edememlf, .- rdır . Ve her mtlletln de 
mQzelere ko1ma veya oeı · milli havai rını yaıatablle· 
retmek rtbl faaliyetlerde ltu- cek bir takım karakterler 
luamamıılardır. (2) taıırlar. Memleketimizde 

Merhum ibre.hım Şinasi kökleo D zevbek oyunu bu 
ılk d fa 1 rp TGr lerlnfa claoteatlfr. Orduda, mektep· 

1 de, Hlood z vbek oynaoır, darbımeHl erlnt toplayan 
Bu Selim Sırn Tarcan•n J•J· 

adamdır. Ondan ıonra Ah-
dılı bir tllt z~Yktlr . (3) 

met Veftk Paıa daha ıenlt 
hır 1 bada (Türk Jııan lbl- Selim Sırrı Tarcan eılcl 

zeybefimlz yeni bir dftne 
delerlnl toplamaja Y• top- .-ermlttlr Ve muhtelif .-ııa. 
ladıfını neıretmele çalıı yet ve k z lard n topl11dıfı 
mııtar ) Ahm•t Vefik Paıa· zcıfbeklerden eıaı milli ha_ 
nın lıtu yolda çalııtıfı•ı «Leh· vayı alarak yEnl tarz bir 
çel Oımaalyeılnde» ıöre z ybek vQc de getirdi. 
blllrlz. Bundııın evvel .-e lzmlr kız 6fretmen oku-
battl A Ytup da balk derne· luada t lc1:telerl verdiği bir 
melertnı topl madaa evvel mOHmerede kendi yetlttlr 
17 ncl aıırda m ıbur HY· dl ı bir tal be ile oynamıı· 
yah E.-llya Çel b1 ıeçtlll lır. 
yerlerden hnllun duyuıunu, O ıırad Atatürk hmfrde 
ılylıtnt, adet Y• ananelerini bulunuyordu ve müsamere 
toplamıı ve ıe1ahatnameılne re ıcref verdiler. Bu oyunun 
kaydetmlıtlr. oo kadar ıüzel ve milli ha · 

Ahmet Vefik Paıadan varı yaratan bir ıembol ol· 
ıonra zamanın Avrupa ilim· dutunu Yenhuır ıezelHI o 
lerJne v&kıf olan Muıtafa snman f'll mtıtııl eda bulun-
CelaletUn Paıa folklor hak· muıtur: • 
k d lb l·"' t 1 «Gazi Hazretleri lzmlrde 
ın a ıar ma uma verm ı 

Kuı mualltm m kteblne teı 
ve fikir nazarl1elerl vardır. rlf buyurdular ve izhar bu 

Şimal TOrlderlnde laalk yurduldısrı arzu Ozerlne ter · 
btlıtıl ile ilk me11ul olan blyeyl bedeniye umumi mO . 
profealh Ahunt :.;ahabettla fetllıl S ltm Sırrı Bey eo 

•Mercanı tle muharrir Kay- dl 1et1ıt1rdlll talebelerinden 
rumeonuı ıdır. Her iki ıah Mualla Hanımla btrllkt hır 
•IJet te KaHn ve Kuı Alim- tip ve lbya eyledlil zeybek 
lerlyle temaa ederek epeyce rakııoı oyu dılar. 8u o luı· 

(2) Muhit mecmuası: No: 13, (3) Foto Magazin, sayı: 9, Se-
14, 15; Akcuraoğ'lu Yusuf. 1 Jilll Sırrı Tarcan 

ro 1'.DILI 

\T• aye . " an . 
:. .. 

ııeı ·ııden: 
1 - 8 adumc.dıı yeniden luın edilecek ilk o ul bin • 

11aın keııfnameıl e gôre 8045 ltra 67 kuruıhık kumın 
toıuı fçl çık kılltmc eurettl ihale ıOoO lateklt çıkma
dıiınden 15 me.y11 939 t rıhıne r ıth1an puartest 1Gn6 
ı at 10 da lheleıt yapılma Oser kıllt e mlddeU IO 
ıOn uz blr:uıhr . 

2 - Bu tııo muvakknt teminata kcılf becJelıaın Jlsde 
7 5 iu ol n 6a3 lira 43 kuruıtur. 

3 - B11 ite id nalı, keıtf hullsuı, ıartname .-e 
1Dukavele 6rnetı veaatredlr. 

4 - Bu enakı 16rmek lıtlyenler her 1160 Vıl&yet Da· 
imi Eucft •• kaleminde veya Nafıa dalreılnde ı&rebiltrler. 

1 - hı le bQlldmet datreainde teıekkül edecek Vlllyel 
Daimi Eocihuen tarafından yapılac ktır . 

lat khlerln ıhal tarıhıodeo ıeklz ılln "Vvel .-ıllyet 
mak mın mGracaatla Nafia MüdOrlyetlndcın alacalı ehli· 
J t YHlk ıını ibraz etmeıl ıart olup ihale 1G1ıtı •uay1e• 
vakitte mu.-al&kat teminatını mal • ndıiaoa yatırdıfına 
dair makbuz veya banka mektubıle birlikte mOracaatları 
ıllo olunur. 

dar cazip, o kadar hoı bir 
manzara idi kt, Hhneden 
g6zlerl biran ayırmak roüm
küo olmuyordu. Bılhaua 
Gazi Hazretlerlnln mahzusl· 
yeU ç~hrelerlnden okunu 
yordu. 01unu tekrar ettir 
diler. Milteaktben y olarına 
d6vel edıp Selim Sırrı Beye 
iltifat ettıler. Ve bu yeni 
r&lu hakkında izahat aldık
t•n eonra bü10k Gazi halka 
hitaben: 

H oım efendiler, Beyler; 
Selim Sırrı Beyefendi ile 

ılmdt denı hakkında ufak 
b r müdaı velet fklrd bu 
lunduk. Ke dlıl zeyb k rak · 
ıını ihya ederken oaa bir 
medeni ıekıl vermlıtlr. 

Balıkesir ticaret ve 
sınayi o~asındın: 

Bahkeıır vilayeti merke· 
zlnln Eie maballeıtnde fa· 
pıcılar ıokafında (3) numa · 
ralı hanede oturan Türkiye 
Cumhurlyetl tabaaıından 
olup Demirciler cadcleılnde 
(60) numaralı dnkklnı lka
metııahı tfcarl ittihaz ede 
rek 926 yılmdan bert araba 
tamlrcllıll UcareUle tıttıal 
eltlflo! beyan eden Rthtem 
oAl• Ah Altın&zün unvanı 
ticareti bu kere (Araba ta· 
mlrcfıt Ali Altı•6s) olarak 
teıçll ed'1dlit ııbt bu un· 
vanıa imza ı•ldl de Tnrkçe 
el yazıalle (A. Alhn6s) ola
rak ticaret kanunuaua 42 
ncl maddeılne g6re Balıl.:e· 
ılr tfcaret ve eanayl eıla11n. 
•• 9 5 939 tart hinde 107 4 
afeti ıayı11na kaydedlldlll 
ilin olunur. 

·Bu 1ükıek ı 1.tklr Chta· 
dJn Heri hepimiz tarafından 
seve ıeve lr bul edilerek mil 
il ve içtimai hayabmızda 
yer tutacılı kadar t kem· 
mnl etmıı. bedii bir ıekll 
almıılır. Artık Avrupahlara 
bizim de mOkemm•l bir rak· rOına a6ıt recelr .-eılk ları 
ıımıa var, dJyebtlfrlı. Ve bu n ıretmektedlrler 
oyunu aolonl ramızda oyoı Halk vlerl de folklor mal 
yablltrtz. Zeybek raluı bu Hmelerlnl toplamafa me 
J•nl 1 kil ile her içtimai H. murdurlar ve lau toplamıı 
landa kadıDla berab r oy- oldukları malzemeleri baaı 

Halke.-l rlnla çakarmıı oldu· 
o na bilir ve oy nam lıdır . ıu mecmualarda bu çalıı · 
Demıılerdlr.. Ondan ıoora 1 manın netlceılnl Detredebl. 
Selim Sırrı Beye dönerek: lı1orlar. 

Y orutmadınızaa Mualll Bu müeHeHlerdeD maada 
H nımla blr def• deha ıe balk bllglılot mftıahede ve 
hır elbleel rlyle oynadı§aoızı tedktk yolunda çahtmal FlD 

görmek tıterfm .. Buyurmuı- Türk Djl Kurumu, lıtaabul 
1 rdır.. Oaıvenlteıı TOrktyat Enlıtl· 

Uıtat üıüacü dda olara tOıO, lataabut Konıervatuva 

t8MAYIS l,..JI 

ı Vilayet Daimi 
Encümeninden 

8tfadı~ nahiyesini• HIHr k61lnde ldarel Huıuılye aka· 
rahadaa kaplıcanın temltken ıatılmak Gzere mYlaa•••• 
bed it olan 1150 lira IHrlallen Ye 25 •• , .. g39 tarllafae 
raıtlıyan perıımbe ıGnG aaat 10 da llaaleıl ,a,ıl•ak ise· 
re 1 O ıO• mGtldetle açık arttırma fa konul••ıtur. 

Muvakkat teminatı keılf bedelini• 1Gatie T.5 I• elaa 
t01 ltra 25 kuruıhır. 

Almak tatt1enlerla ihale ılnG aaat 1 O da blktmet 
daırealnde ilaaleyl yapacak elan Yıllyet Daimi Eaclmenl· 
ne ıelmelerl ve muvakkat temlnatıaı mel aaadılıaa yatır· 
dıklarına dair makbas ıeaedl veyalaut baaka mekt•,la • 
rıaı lbraa etmeleri ve ıartnameyl ılrmek fıtlyeDlerln daha 
evYel; her 160 Enclmea kalemlae m6ra&aatla ılr•elert 

ilin olunur. 4 - l - 16 

Vilayet Daiıni 
Eneüınenioden: 

Bahkealr Memleket HaatahaaHlnde meycut lteno •ar· 
ka kamyonet tle Şanole marka otomobil açık artırma 
ıuretlle ve pazarlıkla aatıltla tıkarılmııtır. 

Kamyonetin muhammea ıahı bedeli, 25 lira Şaneleala 
muhammen bedeli 75 llradar. 

ihale 15·Mayıa·939 tarihine raatlıyaa pazarteıl ılal 
ıaat 10 da vılAyet makamında mlteıelıkll Daimi Enci••• 
huzurunda yapılacafından lıtekltlerln mua11•• vakitte 
muvakkat teminatlarını malıandıiıaa yatırdıklarına dair 
makbu:ı veya banka mektuplartle Daimi Eacl•ene mira· 
caatları Jllo olunur. 

4-1-90 ------
Balıkesir Meriııos 

\7 e.tiştirnıe Şefliğinden: 
Ziraat Vekaletinin 3 5·939 tarihli emlrlerlle ltll41ril· 

mJıtlr. 

TOrk merlnoı yapal111b1 •ıalıllakl ıartlar dahilinde 
Buna Merlnoı f abrlkaaı olacaktır: 

1 - Safkaa Tnrk merluoı yapalm kirli 120 kuruı, 
Yarımken • » » • 110 • 
Saf kan ve 1arımkan kuzu rGnl » 100 » 
2 - Keçeleımlı pıhrakh, çakıldaklı J•P•lı ııbı aor· 

mr.l J•palı va11flarını• boauklulu laaltnde J•tlıtlrlol ile 
merfnoa fabrlkaıı ayrıca anlaıacakhr. 

3 - Pıtırakh olan yapaklarda karllonlsaıyen Ooretl 
olarak kiloda lsami 10 kuruı tensil etlllecelltlr.· 

4 - Y etlıtlrfcl de lbttllf bal inde Buraa Merlaoı •I· 
fettlıl hakem olarak kabul edtlmııttr. 

5 - V aıatl l.5 Hatim uz•nl•funda •• lıt•aua feYllla· 
de olan aormal yOa olup ilundaa tlaba kııa olan yftaler 
kuzu 1Gotl addedilecektir. 

Her ne ıekllde oluna olıun Tlrk morlaoı ,.,akları 
zay edtlmlyecek, .-elevkı as dahi olaa bir kl1lleld lıtlrkat 
yetrıtlrlel blrleıerek yapaklarını Baraa Merlneı fahrtl.;aııaa 
Htıı 1apmak lzere Buraaya r6Ulrmelerl illa eluaur. 

3-1-93 

Vilayet Dainıi 
Eneünıeninden: 

zeybek raluını oynamıı Ye rı ve Ankara rad1eıunun 
pek ıilrekll alkıı1ar ar ıında yapmıı oldufu bftyük htz· 1 - Balıkeılrde A.nafartalar caddeılalleld ldHl,baaealn 
uhneden ayrılmııtır. BüJük metleri de k ydetmek icap blrlnel katında yapılacak .-e keılf be.teli 156 lira 80 ku· 
Gazi tekrar Selim Sırrı Be. eder. Hele ıon :ı mınlarda ruı olan lnıaat için açık elutltme ıurettle lhaleılal11 mu· 
yln elini ıılııarak pek kıy· Ankera radyoıuoua h lk ay yen vakitte lıteklt çıkmadıfıntlaa 15.5.939 tarllllae raıt· 
metil bir eser vftcude retlr· Uirkfllerlne .-ermlf olduiu lıya11 pazarteıl 16•1 uat]10 da lhaleıl ya,ıl•ak lsere 
dtolz demtılerdlr » ehemmiyet ıayaoı ıGkrandır. ekılltme ıailddetl 10 ıGn uzatılmııtır. 

GörQ1üyor ki, milli bav om Konya, Adana, Tokat ııbt 2 - Muvakkat teminatı keılf belleltnla Jl•cle 1.1 lu 
temiz e ıtlerl birer birer muhtelif Anadolu ıehtrlerln· olan 71 lira 70 kuruıtur. 

ç 1 don toplamıı oldu§u U!ır Ci-
meyd na çıkmakt dır Folk ı , eo eflı ve tatlı halk 3 - Bu tıe atd ıartaame .-e keılf enakı ve e.-rak 
1or m 1zem ılul zeng'n bir n im lerıdır ve milli zevki aalreyl 16r111ıek iıt11enler her ıln Vtllyet Daimi lne6•e• 
h zlne h!4lfne geUreb!lmek bir kat daha artırıyor. kalemine m\lracaatla ıöreblllrler. 
için muhtelif müee11eıeler Bu mücferld ve toplu ça - 4 - Bu ı1ı almak tıtlyenlerln vlllyet makamıaa mG-
cıddi çalıımalerle. f allyctc lııma glttlkçe faaliyetini r ncaatla Nafıa M6dihlyetlnden llakal ıeklz ıl• evYel al· 
llPçmtılerdlr. Bu rn•y nda tırmakta ve yurdun maddi dıjı elaltyel veılkaaını ıbras etmeıl ve mu.-akkat temlaab• 
1927 yılında Aok rad ku· v mane.-i harsını ilim na · nı al aandılına yahrdıiı•a dair makhuz ıenelll veyahut 

rulanhal bıl ili dern~cı foll.tlo · mına hlsaelerlne düıen feda-
run eıea hü.-tyetlnl m ydana kirlıftı yapmakt dırlar Ztra baaka mektublle ihale 1Gn6 muayyen .-akttte thaleyl fa . 
koymu tur Ayrac bu ernek maddi ve m nevi hara me- pacak .-e ihale yeri olan Vıllyet Daimi EDelmealne İni· 
bir kılavuz neıreder A~a · dealyetln HU keadlıldtr. racaatları tlln olunur. 

-------------------------------------do 1 u o u o muht lıf köı leria~ D. 11. K eskinoğlu 1 Buıldıiı yer: Vıli.yet Matbaa11-8ahkeıtr 
den toplanan me e•t UFlıur · · ~·~~ ~~~~~~~~~~~~""·~· lar bazı te kılltlarıo aaye-

ılnde zenglnlemlıttr. M uıa" J o E 1 lıtanbul EminönQ Halk • 
e.-loln .çı nrmıı oldu§u b lk 
btlılıl aberlerl adlı mec· • 
•ua ıırf folklor malzemeleri 
tle ıftıl"nmlıtlr. 

Vatanın her l&öıeılnden 
wtlit ıururu~, beyeeanm tim 
İnli aayıl o mtlli vahdet b -
lı ylkaek ı yelere bu ıuret· 
le erfıebtltyor. 

Aoadoluda çıkan gazete 
ve meem•alarda mt.ddl ;e 
manevi madenlyetlmlzlo aza· 
metlıltilnl ve 1Bksek kGltO 

Halk radyolarımız geldi 
alıkesir Millikuvvetler caddeai 

HCSEYIN ŞAHLAN 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~·~· 
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