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SUİKASD i Cenup Cephesinde Şiddetti Bir Çarpışmada 
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-------

Mahkemesi başhyor. 
Ankara, 10 (Özet) - Atatürke karşı 

bir suikasd tevcih etmek istemekte suç
lu olanlar hakkındaki adliye tahkikatı ne
ticelenmiştir. Müstantik suçJulann ağ1r 1 

cezada muhakeme edilmelerini karar~ ı 
laştırmıştır. Muhakeme iki güne kadar : 
:\nkara ağır ceza mahkemesinde başh- 'ı 
yacaktır· 

ITALYANLAR t700, HABESLER 800 
- ~~ 

Güney Cephesinde Çetin Bir Muharebede de 

ltalyanlar 700, Habeşler 850 .. ---- ---

Olü Verdiler. Habeşler iki Tank Aldılar. 
,., 

·Deniz Kongresi Dün 
Londrada Toplandı 

lngiltere, Fransa Habeşistanı Gücendirdi. 
ltalya, Hudutta Bir Şehiri · F ransaya Kapadı. 

B•t ili\' iıı <len iz k•)11grt~si ni 
itct. ı. i..,rilllSIZ ıııtır<•1ılı<tSI j 

IJ ,, 

İstanbul, 10 (Özeli - - Ce 1 da karaya çıkmıştır Gene· sle bombardımanının net.i 

nup cephesi~de Habeş mu · 1 ra\ büyük bsr harhin vukuu celeri hakkında İtalyan me 1 

haripleri ile li.alyan ilerı kol- mümkün olduğunu, ancak haf iline gelen haberlere gö 
ları arasında çok kanh bir bunun pek yakında vukua re, ltalyan tayarelerinin, 
savaş olmuştur. İtaiyanlarm geleceği fikrinde bulunma· Des ;iede imparatoıun kc.srı 
bu savaşta 1700 ö1ü hıra · dığmı söyl<!miştir . !ile İtalyan konsoloshanesini 

Londra, 10 (AA) - De karak kaçtıkları söylenmek- - Habeşler ya~mur me müessir surette bombardı 
tedir. Habe~ler, 800 ölü ve vsimine kadar İtalv. anlann man etmişlerdir. 

clilckll~ı·ini '' '' l<t l tı. 
niz konferansı dün L"Jndra ır . 

birçok yaralı vermişlerdir. büyük muvaffakiydler ka· ltalyan tayareleri, bugün 
da logiliz Baıtbakanının bir k f b 1 k h b ır İstanbul, 1 O [Ôz ~ı l zanmalarına mani olabilir. ist! şa ta u unara om ar· 
söylevile açı'mıtlır t<onfe Has İıneru lrnmandarı allm. Bunun da harbin neticesi dlmanın tesirlerini tesblt et· 

ransa İngiltere, Fransa, hal· da şimalden ilerliyen Habeş üzerinde mühim bir tesiri tiklerinde. imparatorun Des· 

ya ve Japonya i 1c Britanya kuvvetleri bir ııtddetli bom- olabilir. Habtııistan dahilin siedeki kasrının harap ol-
delegeleri iştirak etmektt-dır bardımandan sonra Gonda- de nifaklar çıkmııı olduğu duğunu. İtalyan konsolosha· 

d d ıd 'nesi le posta ve tel CY. raf bina-
ra çekilmektedirler. MakaL oğru eği ır !'> 

B·rı\dvin açı\ııt söylevinde k ld w d h "' 1 k Tigwre, 9 (A.A.) - Mare- sırı:ı yı 1 ıgım ve 8 8 

fngılterenin hütün bu gemi eye taarruz etme üzere I ~birçok biı ıaların tahl'ip edıl· 
HabeQ hükümdarı Negüsün şal Badog io dün kıtaları te-

l 1 1 lt 1 v digw ini görmüşlerdir. 
erin toni ato arının aza ı · H b ı k d ı fti t · t' a eş erin uman asını a a-1 ş e mııı ır. İtalyan kaynak larından 
maaını ve denizaltı gemile- ca,..._oı duyulmuQtur. Dört uçaldan n.ürekkfp 

v gelen haberler, bombardı-
rl·nı·n kaldırılmasını ı·,teınek· ı· t b 1 101 A A 1 H s an u , . · · - a · man esnasında ölen bir ga 

de Dolo kuzeyinde Habeıı. 
lerle yerli İtalyan kuvvetleri 

arasında şiddetli bir muha · 
rebe olmuş ve Habeıler 850 
İtalyanlarda 700 zayiat ver· 

miş 1 erdir. İki ftalyan tankı 
Habıeılerin eline geçmiıttr. 

Gene aynı ajansın 
biidirdığine göre, İta l. 
yan[ar şimal cephesinde 
taaı ruz hazır'ık 1 arına devam 

etmek t .. ·dirler. Harbi durdur. 

mak için İngiltere ve Fran· 
sa arasında kararlaııhrılan 
esaslar J\disababada fena 
karşılanmıştır. 

Gümüş 
Liraları ta~lit e~enler 

te olduğunu işaret eylemiş beşistandan dün avdet eden zeteci ile diğer Avrupahla İstanbul, JC (Özel)_ Za-

_u=r ·==================13=a=l=d=P=İ '=' =====i=sv=e=ç=g=e=n=er=a=l=ı =V=ir=g=in=b=u=r=a= rın, b .zza t Ha beşler h rafın· bı ta mız Ka yserkle güm üt lira-

iktisat 
Ve tasarruf ~af lası yarm 
8aş~akamn bir söylevile 

başhyacaktır. 
Ankara, 10 [Ôul} - Bu 

ayın on ikisinde baş'ıyacak 
o 1an milli iktisat ve tasar

ruf ha ha s1, aa at on beşte 

Başbakanm Halkevinde vere 
ceği bir söylevle açılacaktır 
Bu söylev radyo ile yurdun 

her tarafına yayıl .caktır. 
Ulusal artırma ve eksiltme 

haftasının yurtta kutlulanma
sı ıçın lazımgelen tedbirler 
alınmıf, direktifler verilmit 

tir. 

Çanakkalede 
Büyük ~ir i~i~e yapılacaK 

lstanbul, 10 [Özelj Şe 

hitlikleri imar cemiyeti se
nelik kongresini yapmıştır. 

Kongrede iki milyon lira 

sarfile Çanakkalede aziz şe 
hitlerimiz için bir abide ya 
pılmasına karar verilmiştir. 

Bir şe~ir ~u~un~u. 
İstanbul, 10 (Özel) Af 

yonkarahisarda yapılan haf
riyatta Hititlilerin meşhur 

Kusor şehrine tesadüf edil
mittir Hafriyata önemle 

devam edilmektedir. 

1 dan atılan kurşunlarla öl. ları taldrt eden bir kalpa-

10 Kayakçı //kmektepler 1

1 

düğünü btldi ri}orlar zan şebekesi meydana çı-
Londra, 10 (A.A) - Roy· 1 karmıştır. Bu kumpanyaya 

E 
altı Slnll olacakı terin Adisababadan bildirdi· mensup olanlar tevkif edil· 

rmanistan dağiannda buz 1 ğıne göre, güney cephesin· miş'erdir. 

Oldular tamlsteakntebpu! , j o (Özel) . Or ı H b ,. 
ihtıyacını ıarşıla. a eş mparatoru 

İstanbul, 10 (Özel) - Er· mak için gelecek sene 95 1 

menistanda yüksekliği 4500 
metreyi bulan Algar.ez da 
ğlannda 1 O kayıkçının elle· 
ri ve ayak tarı donmuştur. 

Bir imdat kolu yetişmiş, 2 
sini ölü bulmuş, diğc:rlerini 
kurtarmııtır. Hun1ardan üç 
ünün de elleri ve ayakları 

hastahanede keıil miştir 

yerde ilk mekteplere birer 

sınıf i'ave edılecektir. Hu 

ıuretle a 1h sınıf olacak ilk 

m~ ktepler, bu sene mezun 

vermiyecekler ve ortamek· 

teplerdeki izdihamın önüne 

geçilecektir. 
======================================:;:===~~ 

lngiliz Donanmasında 
Bir Suikast mı Var ? 
İstanbul, 10 (Özel) -

Oeyli Telgraf gazetesi, 29 
bin tonluk İngiliz Ruayal 

zırhlısındaki hadisenin mü 
sebbiplerinin araştırıldığını, 

fakat bütün gemi tayfasının 
hiçbir şey söylememeğe ye 
min ettiğini yazıyor. 

İstanbul, lO!Ö2 el] - Ro· 
yal Oak zırhlısında vukubu

lan kazanın bir kasd eseri 
olduğu hakkında Piymouth· 

da dönen rıvayetleri deniz 

brd(anhğı teyid etmektedir. 

İst<ınbul, fO JÖze\I Ro 
yal Oak zırhlısında bir kon 

tak neticesinde ıki kiti öl· 

müştür. 

İstanbul, 10 (Özel) - Ro 
ayal Oak zırhlısının bütün 

top'art hasara uğramıştır. 

Bu esrarengiz hadisenin se 
bep 1eri araştırılmaktadır. 

Amirall1k Londra zabıtası 

ndan yardım istemiııtir. Ha· 
disede bir kasd olduğu tah 
min o'unmaktadır. 

Deyli Telgraf gazetesi, Ro 

ayal Oak zırh'ısmdaki kaz. 

anm mürettep olduğunu ve 
aynı zamanda Odeon adın 
da bir deniz altı gemisinde 

de kundakçılık vakası vuk 

ubulduğunu yazmaktadır. 

flaille Sdldsie 
bir hava filosu, Dessie ÜZ· 

erinde uçmu§ ve altı kanu
nevelde yapılan bombardı

man neticesini tetkik etmt 

ştir. Birçok çadırların orta· 

dan kaldırıldığı ve şehrin 

harabnare döndüğü bildiri

lmektedir. Bu uçaklar dön . 

ilşte o~ssiye civarında bir 
Habeş askeri kampını bom -

bardıman et mittir. 
İstanbul, 1 O (Özel) Re · 

smiğ bir bildiriğde; cenup 

cephesinde Habeş kuvvetle 

rini bombardıman eden ta · 

yarelere mukabil eteş açıl 
dığı ve bir İtalyan tayare 

zabitinin öldüğü bildirilme 

ktedir 
Adısababa, 9 (AA.) 

Cuma günkü Dessie bom
bardımanında yaralanan'ar
la do!u altı kamyon burayll 
gelmiştir. 

İstanbul, l O (Özel) Des· 

~ 

iki nefer cesedi karşısında:'' Bi-
zim düşmanlarımız içimizde!,, 

Diyor. 
İstanbul, lO !Özel] - Ha

beş İmparatoru 1 faille Sella 

sie, üç günlük yorucu bir 

kamyon seyahatından sonra 

Dessieye, gün batarken ve 
ay çıktığı bir sırada vasıl 

olmuştur. imparator, bu se· 

yahat esnasında Dangaliler 

tarafından öldürülmüş ve 

parçalanmış iki Habeş aske· 

ri cesedini görünce: 

- İtalyanların bizimle 

harp etmesine liizum kal

madı! Bizim düşmanlarımız 

içimizde! Demekten kendi 
sini alamamıştır. 

İmparator öğleden az son 

ra beklendiği halde dört, 

beş saat sonra gelebilmiştir. 

Hunun sebebi, İtalyan bom 

bardıman tayarelerinin Adis 

ababadan itibaren lmpara · 

torun karvanını takip ve 
taciz etmeleridir. 

Buna mukabil, İmparator 
ve maiyeti yollarma devam 

etmiflerdir. 
İmparator Deesieye vü. 

sulünün ertesi günü Sen 

Mari yortusu olmak müna · 

sebetile Sen Mari kiliseıini 

ve bundan sonra Amerikan 

Misyonerler~nin idaresindE>ki 
Amerikan Sa)ibjahmer has
tahanesini ziyaret etmiş ve 
elleri, parE sını çaldığı adam 

tarafından kesilen bir hırsı· 
za yapılan ameliyatta da 
hazır bulunmuıtur. 

Haille Sellasie; bir müd
det gazele muhabirleri kam· 
pında da bulunmuıtur. İm· 
paratorun elbisesi, Sinyör 

Mussolininin faıist miliı ça

vuıları elbisesine pek ben

zemekte idi. 

İmparator, askerleri tera· 

f ından fevkalade alkıılarla 

kaııılannnf ve gene böylece 

teıyt edilmittir. 



SAYFA 2 ---
«Ulusl) un dil yazılarından 

Güneş - Dil Teorisine Göre Türkçede ~a~ıs Gösteren 
Sözlerin Analizi 

"Beo,, sözü ile " ago, agoai, men, gibı .. kelimelerinin efimo
laji, mortoloji, fonetik ve se,~antik bakımlarından analizı 

Diller garmerleştiği zaman (şahıs zamirleri: Pronoms 

perennels) adı ahında toplana~ sözlerin kaynakları, dille 

rin orijinal ünedne araştırmalar yapanlarm meraklarını 

çekmi§ bir konudur. 

Dilimizde §&hısları anlatmağn }nrı}an "Ben, biz, tiz o 

onlar,, sözlerinin "Güne§ - Dl teorisi" esaslarına göre ana· 

lızlerlni bu yazımızda göstermek istedık: 

1. Ilen kelimenin etim- dan doğrnya onun yerine 

olojik vekli ıudur: geçer. !21 
( 1) (2) c3) (4) iV . Kem, Kem ey = öl-

( eğ + eb +en+ eğ) il 1 çü. 
( 1) Eğ: Köktür. Asıl an· 

lamı "güne§,, tir. "Güneş" 
ten çıkan mefhum 1ar arasın· 

da "Allah, sahip. esas efe
ndi,, mefhumları, bu köke 

ou manasında en yaraşan an 
lıımlardır 

Not: l. - "Eğ,, köküniin 
"Alleh. sahip, esas, efendi,, 

nlamlarına geldiğini göste 

ren ıu sözleri yazalım: 

(Eğ+ eb = eğeb: «Al 

1ah, sahip, eaas, efendi» me· 

fhumlarının kendisini anla 
tan sözdür 

Not: 2 ı Eğ + eb = 
Efeb ::. geb) sözünün ve 
bunu;ı ses değlşmelerile ay 
na o!an «Kep, kip, kem» sö

zlerinin Türk lehçelerindeki 

anlamlara <•kalıp, model, nü

mune, misal, ölçü, benezrlilc 

zattır>ı bu anlamlar (V.+b) 

nin girdiği mefhumu teces · 
süm ve temeseü1 ettirWe ro
lünü pek eyi göstermekte
dir . 

1. Geb = kalıp 

il· Kep -:: kalıp ölçü m o 

del numune şebih, zat. 

1. Ege = Tanri, Allah 
"Ey Egem!, = "Ey Al · 

lahım!,, 

il Ege = Sahip, malik, 
efendı. 

111. Ügtln =Sahip, nazır, 

Allah f Oygan §ekli de var· 
dar] 

iV Uygan = Allah, ila
hi, kadir sa hıbf kudret. 

Hunlarda görü'en "eg, og. 
uğ,, kökleri «eğ» ana kö 
künün aynıdır. 

6 i 8 i 
"Gibi,, sözü de "gib,, in 

bu anlamlarından doğmu§· 

tur. Bunun eskı kıtaplarda 

gibi,, ıekli de vardır. lkisi· 
nın de etimolojik şekillerini 

alta•ta yazalım: 

[t) (2J !JJ l4J 
Gıbi: iğ+ ab ..J iğ + 

Bıği: iğ + ib +iğ +iğ 
Görülüyor ki arada yalnız 

ı ndaki "iğ,, in bir veya iki 

olmasından ba,~a bir fark 

yoktur. 

Bu sözün ilk ıki unsuru 

(iğ+ ib gibi gıb) dır 
ki yukarda geçen "geb" in 

aynıdır. "Geb,, kalıp ve zat 
anlam'arma gelince, buna 
onu isimlendirtn ve tamam· 

lıyan "iğ" eki getirilerek o 
zatın tıpkm, benzeri anlatıl· 
mış olur ki "gibi, nin ma 

nasıda bundan ibarettir 

"Gibi nin şu §ekılleri de 

vardır, 

I. Kimi (Rad of, il. "Azri 
lehçesi,,) 

il Kibik {Radlof. il. "To. 
bul lehçesi,,) 

il(. Kibi l Radi of. il "Ko 

man lehçesi,,J 

Not: 3. - !Eğ + eb -
eğeb J şek !inde ana kök ta 

mamıy'e kaynaşınca ka1an . 

söz "Eb,, olur. Arapça sa 
nılan bu kelime "baba,, de · 

mektlr. Bunun "aba,, 13) 
şekli çoktur Dinlerde "baba 
sözüyle Tanrının amldığı 

malümdur. 

J. Radlof. /. e<karakrryı:. 

lelıçesin 

il. Rcıdlof. / . ((~:ayatay. 

Tra11cı, Sw l lehçesi» 
Ill. lfodluf I ~.afja!<ly le 

hçesi•> 

TÜRKDILI 

8 E N 
"Ben,, analızine devam 

eder 
(3) En: [.+ n} ektır. Ob 

je veya süjeye en yakın 

onun bitişi~inde olan snhn yı 

gösterir. leğ + eb .:: eğeb 

= eb] kökiy'e ~nlatılan (AL 
lah, sahip, esas, efendi) me· 

fhumlarına yeryüzünden en 
yakın olarak ilkel insanın 

düşünebildıği varlık, kendi 

sinden ibarettir 
( 4) eğ: ( + ğ) bu varlığı 

tamamlıyan tayin ve ifade 

eden isimlendiren ektir. 

CEğ + eb + en + eğ = 
eğebeneğ sözünden ana kök 

i e onu radikal köke bağlı 

van vokal ve son ekın vo 

kali dü~müt son (ğJ de in] 
ile kaynaımış böylece keli 

me son morfololojik ve fo

netik teklini almı~tır BEN 
Ben: yeryüzünde "Allah 

sahip esas efendi,, diye ta 

nılan )'Üksek mefhuma en 

yakın olarak düşünü 1ebilen 

ve insanın kendisinden i ba 

ret olan varlığın adıdır. 

E G O 

Keçeci 
M. Emimn ölümü 

Balıkesirin tanınmış teci 

menlerinden Keçeci M Emin 
üç aydanberi çekmekte ol · 

duğu hastalıktRn kurtulanı 

ıyarak dün vefat etmiştir. 
Cenazesi birçok tamdı 

klan ve kalabalık bır haık 
tarafından ka.ldırılmışhr . 

Keçeci M. Emin §ehrimi 
zde birçok yıllar belediye 
reisliği, umumi meclis üye 

liğı yapını§, §ehire içme SU· 

yu getirilmesi için büyük 

nakli yardımlarda bulunm· 
uştur Bugün muhtelif çeş
me ere akmakta olan içme 
suyu bu f;ebeple .. Keçeci,, 
adını taııınaktndır Kendısi 

nin fakirlere, fakir cemiye'
lerine çok yardımı ve e:tl 
!iği dokunmuştur. 

Ailesinin llcı 1arını payla. 
şır ve ölünün adını saygı ile 

anarız. 

Neşr~vat: 

Huku~ gazetesi 

Bi Mo ö 
Bir genci ~aplt. Zor kur

tanldt. 
Hacıismail mahal ednde 

oturan kunduracı B Ahmet 

Yürükoğlu ötey gün yağ 

çıkartmak üzere gittıği 

yağhanede tehlikeli bir ka · 
za geçirmiştir. 

B Ahmet itlemekte olan mo
- .. d k 1 torun eposuna susamı uy· 

<luğu sırada nasılsa kendini 
çarka kaptırmıttır. Çark el 
biselerinden yakalayarak 

kendisini hızla çekmeğe 

baolamıştır Feryadı üzerine 

orada bulunanlar tam zama· 

nında imdadına koşarak cer

yanı kesmi~ 1er ve kurtar
mışlardır 

B Ahmet Yürf·koğlunun el 

bise'eri yırtılmış 'e sağ kol 

kemiği zedelenmiştir 

Dör adar 
Not: 4 - Gerek dilinde 

"ben,, anlamına gelen "ego., 

kelimesinin ba~ındaki "eg,, 

rle "eğ,, Türk ana kökün 

den baıl<a bir şey değildir, 

"ego,, sözünün eski atıka 

lehçesindeld tekli "egoni" 
dir 

Her on bev günde bir çı
kan bu hukuki, timi ve 

iktısadi mecmuanın on bir · İkinci def 8 ~IZt ~SÇtr~ılar 
inci sayısı çıkrr ıştır. 

Karaman köyünden Kuru 

"O,, su uzun okunan bu 

kc:limf de "ben,, ke1imesi· 
ndeki son iki ekte görül· 

mektedir etimolojik ıekille 

rini altalta yazalım: 

Bu nushasında profesör 
Saim Ali Oilemrenın. Mus· oğlu Mustafa kızı 17 yaş 
tafa Re§idın, profesör Ali Jarındakı Celileyi ayni kö· 

Kemal ve Hasan Tahsin Av- yden Abdullah oğlu İsa ile 
ninin ve sair muharrirlerin arkadaşlarından Eyüp oğlu 

ılı (2) (3) 14 

Ben: eğ+ eh+ en ' eğ 

Egoni: eg+oğ + on + iğ 
Ego: eg + oğ !- . + + . 
Göri.ılüyor ki "ben,, rne 

değerli y:ızılarile temyiz ma· Sefer, Abdullah oğlu Meh · 

hkemesi tevhidi iclihat ve mel Mehmet oğlu Mustafa 
şurayı devlet kararlan ve mu· kaçırmışlardır. 

talaalan vardır. Ailesinin kızı araması 

fhumunu anlatan en basıl 

unsur doğrudan doğruya 

"eğ,, ana kökünden ibaret· 

Türlcçe ve Fransızca ola 
rak neşredilen bu meslek 

mecmuasını okurlarımıza 

tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
lir Grekçede buna yalmz Terbiyeci lsmaıl Hakkının 
tespit ve ifadeye yarıyan idaresindeki bu haftanm 
bir "oğ., getirmekle mefhu IOJ inci sayısı çıktı. Yeni 

1 " .... ' ""' k l mu an atan eg,, -r og - Adam mükemmel bir ü • 
egoğ = ego,, ıekli ana kö- tür gazetesi haline gelmiştir. 
ke en çok yaklaşan sözdfır İçinde gençlerin, öğretmen · 
Onun yalcm sahasını göste- lerin. kültür adamlarının 
rerek yeniden tamamlayıcı okuyacağı yazılar çoktur. Bu 

bir "iğ,, de getiren "egoni,, 1 ~ayıda M . Fevzinln terbiye· 
şekli ·ı ürkçe "ben,, söziyle si zor çocuklar yaz.sı ehem 
kuruluşta tamamen bir gö l miyetlidir Mut lalin görünüz. 

rünmektedır. r -- ... 
MEN - ENE Un ve zahire f iatlan 

N t . 5 "B · " 1 o . . - en,, ın men,. 

ve jandarmanın tiddet 1 i ta· 

kibi sonunda kızı kaçıranlar 

kurtuhı mıyacaklarmı anlıy 

arak Celileyi nasılsa serbest 
bırakmıılardır. 

Fakat ötey gün bu dört 
silahlı adam yine za val ı 

kızı alıp ortadan kaybolm 

uşlardır. 

Jandarma sıkı bır takiple 

bu adamlara aramaktadır. 

Halkavi başkanlığından: 
Halkevimiz kurs' ar şubesi 

taraf ındaıı Almanca ile, bi 

len ve bilmeyen1ere mahsus 

lngilince kursları açılacak 

Birinci Kanun 11 

lkevinde 
Öğretmenlere, Doktorlara, 
işyar ara filim gösterH~i. 

Halkevinde. fran Şahntşa· 
hmın Türkiye gezisin° ait 

oları f ı min gösterilmesine 
devam edilmektedir. 

Halkevi başkanlığının ça · 

ğmsı ile bu fılim dün ak· 

şam da Öğretmen 1ere, Dok· 

torlara İıyarlara gösteril 
miştir. 

Od lar 
Çö~ünce makina uıld1. 
keçi topal Oldu. Oğalak da 

öl~ü. 
Vicdaniye mahallesinde 

Bay Ömer aldığı kışlık od

unları kestirdikten sonra av
lusunun bir yanına istif et 

tirmiştir Bu odunlar her na 

sılsa bi
0

rden bire yıkılmış 
tır. Fakat bu yıkılma ev 
sahibinihay1i znrara da sok · 

muştur Çünkü odunlar 
orada bulunan buğday te 

mizleme makinası ile, yine 

orıılarda bağ 1 ı bulunan bir 

keçi ile oğa 1ağının üzerine 
devrilmiştir. 

Bu yüzden yüz lira kadar 
kıymetinde olan buğday le 

mizleme maki nası yamyassı 
bir hale gelmiş ve par-

çalanmıştır. Keçinin aya 

ğı kınlmıı. oğalak da odu. 

nların altında ezilerek can 

vermiotir. 

Bıça~la yaralanma 
İzmirler mahallesinden m· 

arangoz Cevdetle, İsmail 
oğlu Mehmet aralarında çı· 

kan bir kavga sonunda Ce· 

vdet üzerinde taşıdığı bıç · 
akla Mehmedi sol böğrün 

den ağır surette yı:ıralamı§

tır. Yara'ı memleket hasta 

nesine kaldmlmış, suçlu da 
yakalanarak tahkıkata baş 

lannııştar. 

(2> Eb: Ana kökteki m e 
fhumu kendinde tecessüm 

ve temessül ettiren süje ve
ya objeyi gösterir bir !:ÖZ 

unsurudur. Kelimede nna 

l<ök düıtüğü zaman doğru -

si 
/\' /Jang Uyg'lf Endck 

ve "mın" şekilleri de Türk
çede vardır (4). Zaten "h =-= 

1 
m,, olduğu malumdur. ISJ 

Farsçada bu anlaşma kul-

10 Birinci Kanun Salı 
tar. DerslE"r 1 7 12 935 salı 

günü başlıyacakhr İstek ' i 
olanların Halkevi sekreterli· 

ğine adlarını yazdırmaları 

rica olunur. 

Ramazanla Mehmet arasmda 

( 1) l!Jen] kelimesinin so 
nurıdrıkl in]. en eski aslw· 
da !JCl1izden söyle11en bir 
[111 dır ki in! ve l!il sesle
rillden nmrekkq>iir, 

[!Jerı) del.i l11l 11ill sa!Jır 
kef dcnilen !Jllllfleli r rı] ol 
d1t!İll filana] şcklimlen uc 
b1J1111n bir çok iehçl'lerdt 
//Janfjaj ue lmanyuJ ditıc 
olwn:ışlar111cla11 da belli 
dir. 

G r• n i:. ıl c 11 fi' le11 im im 
J11rk sesi fıir<•ll• ile hir •ğ» 
rıf 11 lıirfeşmesil ele lwrulmu
lmuştıır ki dofjrıula11 dofj 
rnya "!l· k. lrn !Jİbİ birinci 
/. ıırıso11 lwlcçıorisinc ba[jlcı· 
mr 

/Ju son ckill a1101ize ka· 
lılmasrnw sebebi budur. 

(2) (IJ) harfi birinci de 
rece radikal kök ynralabl 
Le 11 konsorılard a 11 ufd ıığıı 
için. ( efj) yerine do!)rudan 
<lofiruı·u ( elı) de a/111abilir 
ve yine aynı anlmııi ue 
rlr 

( FJ) do.ı/rudwı dofir .ya 
(ben - ego) arılumuıı da 
if udt• t ltiyinden anuli:e es
as kok 1ıı c/'11t111w1111 /){/ yol· 
da da alurnbitİ! li11 /ıaldc 

(<•ğe/ı 'eb) berılifiin /,en. 
disini insw1111 lu içini an 
/alır ve (en) ekiyle l>u mef 
/ıı1111 ı <'il 11 ıkrn ol lll ifade 
wılııl lmış olur. 

/, /~'Jiılrnk Lilistrn il h'lrok 
// R Hllvf. il<· Telı11/ Allaıı 
Lc/ı, d Şor Jchçderi •> Tul fc: 
lu-;, :ekiyt•. 

JJJ /Jim:mi Lugrıl il Turk 
l !.:lidruk tılisan il !-:Irak: 
1iirA d(li lıiguti; /Jıırsadaki 
Kum rı lerc11111esi; ka m11s11 
Tıirki 

lanılan "men,, sözü doğru · 

dan doğruya Türçenin "b" 

y:rınc "m,, kullanan şive 

~inden alınmııtırtır. 

Arapçada "ben,, anlamı 

na gelen "Ene" sözü de y i 
ne "ben,, in "b,, yerine "g" 

bu1unan aslından ge'mişlir. 
"Ben,, "men,, söz1erinin 

son larında ki (nJ nin lnğ) 
olduğunu düşünerek bun 

!arla. "ene,, ve Atika rum· 
casındaki "egono,, söz'erini.1 

etimolojık şekillerini b rl iri 
aliına yazalım: 

[il ı ~q 13l (4] 
Ben: eğ+eb-t-en+eğ 
Men :eğ+t-m • en+eğ 
En~ :eğ eğ+en-l-eğ 
Ego,1i:eğ+oğ l-on+iğ 

I \ '. JJckarslii Y"lwi dili 
lıİ<Jrıli. 

(S) !Jimı .ı u lıinnll il Turk 
Çaüaiay lıigali: lfodlof. I 
«Şor Tdi Sogoıı Jelıçclcri» 

Unlar 

72 lik b ' r Çuval un 

60 Randımanlı 

70 " 
80 

" 
Kırma 

NOT: 

Kuru§ 
ıouo 

900 
830 

600 

Bu fietli\ra muamele 

ve buğdayı koruma ver· 
gisi ddhildir . 

Zahire fiat ın1 beher 
kilosu: 

Cinsi 1\ uruş 

Sert buğ. 

.. n 

K ız ılcn 

Yumuşak ., 

" 
Arpa 

Mısır 

Çavdar 

Kepek 

" 

6 
6 
6 
6 
6 
4 
1 

4 
2 

37,5 
25 
75 
62,5 

25 

25 
... ==,.,--------... 

* Halkevimiz kurslar şu 
besi tarafından bayanlara 
mahsus olmak üzere Fran 

sızca kursu açılacaktır. İste · 
kli olanların kaydolmak Ü7 

ere Mithatpaşa okulu baş 

öğretmenliğine müracaatlara 

rica olunur. 

S Halkevimiz kurslar şu· • 
hesi taraf ındnn haftada iki 
gün olmak üzere Mithatpa-

§8 oku'unda biçki, dikiş, el 

ve makine nakıı kursu açı· 

la<'ak ve 9 1 !. 935 tarihinde 

i şe haşlanac11ktır istekli ol

anların Mıthatpaşa oku u b't 

ö~retınenliğine müracaat et 
me'.erı rica olunur. * Halkevimiz güzel sanat
lar şubesi tarafından tez)'ini 

resim kursu açı 1acal:, ders 
lt:re 9 12 935 günü başlana 

calctır lsteklı olanların Hal 
kevi sekreterliğine adlarını 

yazdırmaları rica olunur . 

Pazartesi gecesi saat 20 

sıra'ar.nda faytoncu Rama · 

zan serhoşluk hali ile Ham

diye mahallesinden Ömer 

ağlu Mehmedı sol küreği 

üzerinden yaraladığı şikayet 

olunmuştur. 

Tahkikata başlanmıştır 

• 
UGECE 

ğh 

Eczahanesi 

öb tçidir. 
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Genç kadının hayali gö 
zlerinin önüne se1di 

imkana yok. Bu kadın 
aldatamazdı . 

O, okadar temizdi kı. 

Duyduklarına lnanm&k iste 
rniyordu . C na ~ıkılmıı fe 
na halde üzülmüıtü Niya · 
Ziyi bır k8rdcf ıibi sevfyo 
rdu. Yüzüne dikkat 1e baktı. 
Zavallı çocuk okadar sa 
rarmıı ve çöküvermitti ki. 
Meğer aldamlmak ne kadar 
acımıı .. Maddi varlığı sar 
11lır gibi oldu. Halbuki o 
ne kadar piıkın ve çifte ka· 
vrulmuıtu. 

AvrupAda maceraların 

en antirikasını ya§amıt· 

Hele kadın dalaverelerine 
artak alıımıı gibidı .. 

Elini arkadaıının omuzu 
na koydu 

Hafıfce sarstı: 

- Çocuk olına Niyazı 

dedi. Böyle bir ihUmalin 
oluıuna deiil hatta ıüphe

ıine bile aldanmak büyük 
bir hatadır .. Hem siz bir 
birinizi çılgınca severek al· 
madınız mıydı? 

- Evet amma .. 
- Ohalde senin kurun 

tularan boı 
Sen haatasm yavrum Dl 

kkat et Nıyazi . Bu gıbi fÜ· 
pheler bazen büyük facıa 
lar da doğurabılir. 

Ya .. O kadın masumsa .. 
Cahil senın kadar de

lilse bile. Azçok benim de 
tecrübelerim VRrdır. Ben 
hiçbir zaman htslt!rlmde Y"' 
nılmadım. Bahusus kadın İf 
!erinde.. AyHle gelince Şi 

mdl 1d ıüphelerim J enf de 
fil. Ayların biı ıkmif ıstı

rabıdır Onu bir ay evehne 
kadar maıum buluyordum. 
Fakat bir balo gecesinden 
sonra artık aldatıldığı~ı an 
tadım . Aysel bent dfrt-ktör· 
ümle aldatıyordu. 

Fekat Niyazi .. 
- Hayır dinle Şimdıki 

itime baıladıiımın üçüncü 

ayı idi Bir eserim olmıyan 

mubaaebecilikte az{ok it 
yapı) o , dığer arkadaılarım 
kadar bec« rır eğe uRraııyor 
dum . BirgQn direktör valc
tinden eve\ daireden çıktı 

Ben farkınd11 değildim; bir 
kaat imzalatn.ak için oda-
11na 1frdirr. Yoktu. 

O sırada le efonun zili 
çaldı Belkı mühım bir if 
tir cf ıye telefona yanaıtım. 

Bir kadın aeııi. Fakat hu seı 
bana yabancı değıldi. Ay 
seldi He)canlı zamanlarda 
öyle çabuk çabuk konuıur
du. Tuhaf bir hisle sesimi 
değıştfrdim Hiç unutmam, 
söyledık erini. 

- "Baloya gel diyorsun 
Çıldırdın mı Sami. 

Darılma amma, pek ih· 
tiyatsız hareket ediyorsun. 
Ya, kocam anlarsa. Daha 
sonra onun doğru dürüıt 

bir balo kostümü yok ki 

Hani bu ay batında ona 
ıkramiye verdirecektin Of 
okadar becerıksizsin ld On 
un gözlerini para ile pelr 
ala bailıyabilirdin Darılma, 

bana cicim Ne yapAylm seni 
çılgınca sevdiğim için söy· 
lüyorum. Dün gönderdijin 
yüzüğü aldım. Mersi .. . 

Sana büyük bir ıürpriz 
hazırladım Yıl bntı balosu 
ndan sonra nafile 11rar et 
me söy1emem. Kıymeti ka 
lma:ı. ki . lı 1erim var. Fazla 
konuıamıyacağım. Bak az 
dllha unutuyordum. Hani 
bize mektup götürüp getiren 
btr kadao rar. Sözde çam 
aıırcı. Şunun evli tlıiını bir 
yere yeri ~ıtiriver 

Peki yavrum. 

Peki amma, unutma Ne 
o1uyor gözüm. Sami sesini 
bir tuhaf duyuyorum. Yok
sa hastammn Sami . Balo 
ya gelmeğe çalıımm. Sakın 
bir pot kırma Sevgime in · 
anmıyormuıun yoksa? . 

(Sonu Var) 
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BiRiNCı BOlOM 
fıte, Belkiı de bunu iıti 

yordu. Senelerden sonra ilk 
defa: 

Sevmek ne tıııth şey 

diye düıündü. Kendıfini 

b;r an içm bu tatlı zevkin 
· n·hayetsizliiinde gördü Son· 

ra, birden rüya içinde düıen 

insanların heyecnile bu yü-

ksek yerden bır boıluia 

fırlatıldıfım anladı İçinde 

• 

nef edni darlaıhran bir ka 
busla alçaldı, alçaldı. 

Şu bir kaç t!nenin ver 
diğl ustalıkla, bu delikanlı· 

yı avlamak, henüz uçmasını 

bil mi yen bir uf al serçeyi 
yakalamakdan kolaydı Bir 
iki tatlı bakııla onu kendi 
sine çekebilirdi. Acaba han 
gi mağrur erkek kendisini 

bu tala bakııların sihrinden 

kurtr rabilmiıtır. Kadınlar 

derin ve kör kuyulara ben 
zerler. üstleri açık bırakılan 
kör kuyular Yürür, dütıı:!r 
ve istirap çekeriz 

Belkıs de eğer isteseydi 

onu kabinin tehlikeli boılu. 
funa dütürebiltrdi Fakat 

ne olacaktı? 
Hiç! Onu her hangi bir 

TÜRKDIU SAYFA 3 

Fransa Ve Sömürge-
1 e r i n in Müdafaası. 

Kazanç vergisi mükelleflerine 
19 3 6 mali yılı i-:iu ta ha ""uk ~den kazanç 

\cr: . .dlf·riuin ikinci tcı~siı nıiiddfti hiı·inci ~anun 
' 

sonunda hiteeektir. Hrniiz hirinci H· ikinci tak· -
Bu günkü tezgahlar en fazla yBni gemi yapdıtlan için, 

az zamanda tamirata yetişmez ~ale gelece~lerdir. 
sitlt·rini fü.lenıemi~ olau . miikellt flflriıı hiriııd 

kürıurıtuı 31 Ült'İ ~lirıü öftlt>~-e kadar lıor~·larıııı 
maliye tah~iil şu\w~i vtız11e~i11e y<ı tır·rn~1ları ak5İ 
takdirdt~ viizıfe 10 cezasilfl hirJikte tah~iJi emval Fransa ve sömürgelerinin / 

denizden müdafaasının umu
mi bir tekilde gerçeklettlril· 
mesi gözden geçirildiği za
man bu meıelenin çok çap· 
uıık oluşu.1karıısında bilha 
sta hayret duyulur 

Her ıeyden önce, son ha
rptan beri yeni ve mühim 
olan bir mesele dikkati çe 
kiyor: Harp baıladığı talc:
dırde harb donanmaııiyle ti 
caret fil osu çok ehemiyetli 
bir rol o·rnıyac \klardır Uzun 
zamanlar. müdafaanın bu 
biribirlni tamam 1 ıyan iki 
unsurunun ayrılması mecbu 
riyeti duyulmuştu fRkat 
Fransız sömürgeler impara· 
lorlufunurı her kıtaya ya· 
yılmıı olduğu ve anl\yurtla 
denizaıırı toproklann biri 
birlerine sımsıkı bağlı oldu
kları bugünde ekonomik 
alanda olduğu kadar süel 
alanda da harp donanma· 
siyle ticaret filosu ayrılmaz 
bir bütünün unsurlara olmu· 
ılardır lıte, be ki de sulh 
zamanının sükunu dolayisiy· 
le hakiki karak•erini kaybe 
decel< gibi görünen bu mef · 

humdur ı 
Meselenin bu cephesi, 

deniz inıaatı alanında kesin 
bir ıekilde crtaya çıkmakta· 
dır filhakika, aenel olarak 
mütalea edilince, bu endüs 
trinin ıki müıterisi 

Milli donanma ve 
filosu. 

vardır: 

ticaret 

Donanma bugüne kadar I 
çok iyı çahımııtır. Tezgahla
rım, hatta daha iyisi tersane 
lerini iyı bir sanayicinin 
yapacağı gibi, ihtisas bakı· 
mından ayırmııtır. Şarburg 
denizaltı gemi.leri, Loryan 

erkek gibi düıünmek fste· 

mlyordu. Onu, hayahnın 

dıfer erkekleri gibi eveli 
kendine ballamak, 1011ra bir 
tekme ile defetmek. . Bu 
onun için çok cazip bir fi· 

kirdi. Bir lahza bu 'arzu ile 
yandı. Alııtırılmıı bir pars 
nasıl bir gün kanımdaki yı 
rtacı zevkinin eılri olursa 
o da bir kaç dakikalık kıta 
bir zaman içinde bu vahti 
duyguların esiri oldu. Maci· 

di dizlerinin diLinde aflar 
ken gördü. Tayyörünü sırtı 

na geçirerek gittığini ve bir 
daha hiç dönmedıiini düıün
dü Onu betbaht olrr.Uf, 
bütün hayata kırılmıı olarak 
terkettijini tahayyül ~ttl. 

Fakat birden silkindi: 

Yazık. diye düıündü 
• 

ona yazık .. 

Henüz çok genç . 

denizüstü gemileri ve Brest 
büyük tonajJa gemil~r yap· 
makta ihtisas sahibidir· 

. ~ 

l\anunu ahkamıııa t•'' fik<ın tah~il olunacağı ilan 
ler. oJuınır. 

4 -- ı - 367 Par imento gemi yapma· 
ğı kararlaıtarıp lizımgelen 

tahsisatı verdiğı zaman ge 
mileri yapma iti her şeyden 
önce tersanelere verilir ve 
sipariıler bunlar arasına gö 
re taksim olunur. 

BALIKESIR ASKERi SATINILIA 
K OMiSYONU i lANLARI .. 

Yeni deniz bakanlığı ter· 
sane 'erin devamlı ve randı
manlı bir surette çahımala· 
rını temin için yapılacak 

her gemi partisinden bir 
kısmının inıasını tersanelere 
verir Bundan artan kısım 

için de husuıi tezgahlara 
baıvurur. 

Susığırlık garnizonun ıhtiyacı için 90 ton kuru ot 
16 1 ~-Y35 pazartesi günü saat 10,30 da ıııtlın alma ko
misyonunda açık ekıiltmeye konulnlUıtur. Tahmin bedeli 
3600 liradır. Muvakkat teminatı miktarı :C70 liradır. Eli· 
ıiltmeye ittirak edeceklerin ıartnamaaini görmek (izere 
her gün ve ihale gününde vakla muayenlnde temlnatlarile 
birlikte Susığırlık satın alma komisyonuna müracaatları. 

Hu metodun verdifi so 
nuç yalnız endüstriye\ za· 
viyeden geçlralirse donanma 
nın yaphği ıey iyidir; fakat 
daha umumi, o1an, Fran~a 

nm deniz müdafaası zafiye· 
sinden tetkık edilirse, vazi · 
yet aynı defildir Çünkü te 
naneler tam randımanla 

lstanbul Teıvtk Sanayi Ka· 

dm Terzi Mektebinden me 

zun ve Beyoi'unda Madam 

Tezi Fıkaranın kalfaıı Terzi 

(Nimet Gökalan) yeni mo 

dellerle lstanbuldan gelmif 

çalııırlarken ticaret fi'onun ve Mahfelin arka11nda Nuh 
hususi tezgahlara yaptığı sokağındaki 6 aayı ' ı evde 
sipariıler bir veya iki tez· çalıımaktadır. 

IJiha ısmarladığı biı kaç pos· 
h vapurudur ki bunlara posta vapuru olsun yük 
inıaah devlet tarafından fi· gemisi olsun, ticaret gemi
nanse edtlmittir. Ôtekı tez· harb gem111 kadar itina 
gahlar ise amatörlerin ver- görmesi gereken bir harb 
dıkleri seyrek ıipariılerle cüzütamı haline girer. Çün
ikUfa mecburiyetindedirler. kü onun da karıılaıtıjı ba· 
Hususi deniz inıaah endüst- sar tehlıkelerl harb gemlsi
risinde hepimiz.in bildiğimiz 1 ninkinin aynıdır sömürgele-
karıııkhk iı•e bu yüzden ·rimizin b6yüklüiü ve ihtt 
çı~maktad1r . yaçları bizi harb gemisi ol· 

Bundan çıkarılan sonuç sun, ticaret gemisı olsun 
zaten vaztyetleri kötü. olan bütün gemilerimize g6ven 
hususi tezgahların, ölüm te , mek mecburiyetinde bırakı 
hdidı karıısında olduklarıdır yor. 
Halbuki harp zamanında, Harbların kısa sürdüğü es. 

Orke!lra güzel bir valse 
ba şlamış\ı. 

Bu kliıik parça ona ezl 
ci bır okıanma ihtiyacı ve• 
rdi. Etrafına bakındı, gözle· 
ri yine Macide gitti. 

Onunla danı etmek için 
öyle derin bir arzu hıs

aE:lti ki utanmasa koıacak, 
onu belinden kavrıyarak 

bir kavalya gibi dönenle. 
rin arasına karııacaktı. Fa 
kat muhitin ağır ve boğucu 
muhafazakarlığı kendııinl 
bu delice fikirden olıkoydu. 
Bu teklifin ondan gelmesini 
ıabırsız'ıkla lıekledi. 

Mühendıs Macidin gözle· 
ri Belkisin gözlerine takıldı· 

fı zaman genç kadınm ya 

lvaran bakıılarını gördü ve 

Hikmetten ayrılarak onu da
nta kaldırdı. 

Şimdi dönüyorlardı Gü 
zeı bir Viyana valıile kendi 
lerini görünmez i 'emlerin 
tJhrine kapları, dönüyorlardı. 
Belkis batım genç n.6hen 
disin omuzuna koymuıtu 

Bir tüy kadar haf iflediflni 
zanettlğl vücudunu onun 
kuvvetli kollarına terk etml· 
tli. 

Orkestra susunca, ıkisi de 
bir rüyadan uyanır gibi sil· 
kindiler Belkis oturduğu 

yere doğru ilerlerken Maci 
de: 

~alon ne kadar sıcak 

diye fısıldadı. 

- Evet vantilat6rlere ra· 
ğmen tahammül edilmez 
bir sıcaklık var. 

- Biraz teraıaya çıksak .. 
Belkıs uzun eteğini sürü

yerek y6rüdü Macit kendi-

4 - 1 - 34) 

Kayıp mü~ürlır 
Mehmet adlı mühür6mü 

kaybettim Yenisini alacai· 
ımdan hük'llü olmadıiı ilan 
olunur 

Yakupköy kooperatifi 
ortağı 70 numaralı Ka· 
dir oğlu Mrhmet 

~ B ,1ıkesir malsandıiın

dan almakta oldufum mal
iiliyet maaııma eit 127·106 
numaralı maaı cüzdanı tle 
Yusuf namına alt tatbik mü· 
hürümü kazaen zayi eyle
dim. 

Her ikisinin yenisini çılr 

artacağımdan esk11ertnin hü
km6 o'madığı ilan olunur 

Küpeler nahiyesi Sar.
alan köyünden ve aı
keri malullerden Halil 
oflu Yusuf 

ki zamanl1ırda, her devlet 
sahtp oldufu vasıtaları tam 
randımanla kullanıyor ve 
bunları veatlemeği dütün· 
mü yordu. 

ıini takip etti, terasadakt 
ha11r kanapeterden birine 
yan yana oturdular. Haıta 

benizli bir ay evlerin ça

tılarına sönük bir aydınlık 
serpiyordu. Uzakta Boiaam 
koyu nefti ıulara görOnOyor· 
du. Gealı terasanın bir lcife
sinde daha bir iki çift Yar· 
dı 

Macil gümüı sigaralıfını 
uzatarak: 

lçermislnfz? Diye ıor· 
du. 

Belkis bir sigara aldı. Du
daklarınm rujunu bozmalı· 

tan çekinin bir ta vırla dtt· 
lerimn araıına uluttardı. Ki· 
britin sarımtırak aydınlılın· 

da bir birinin gözündeki 
derin arzuyu anladılar. Si· 
ze illr defa Belkis batla. 
dı: 

-BiTMEDi--

BAYRAM iÇi~ İstanbulun En Yiiksek Fabrikalarından Getirttiğim Şeker, Şekerleme, Bo· 
nbon, Çikolata Gibi En Lüks Şeker Çeşitlerinizi Zarif Kutularla Ancak DiJkkanımızdan 

TEDı\RİK EDEBll~İRSİNiZ. 
Şehir Şekercisi: 
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