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TAYARELER HABES SEHiRLERiNi BERBAT EDİYORLAR .. 
imparator ta yare bombardımanında Önemli bir teh· 
like geçirdi Bir bomba 18 kişiyi öldürdü 80 kişi yaralı 

HARP ADİSABABADA OLACAK. Başbakan 
Dun tıplln~ı 

Kamutay 
An~arıyı ıırdt. 

Londra 1 7 {AA] - Roy 
terin bildird iğine göre, ltal 
yan uçaklarının dün Deui 
ye athkları bta k .. dar bom· 
badan asker, kadın ve ço 
cuk ölmek ü~ere kuk ölü 

1 

ve 200 'en fazla ydra ı 

vardır. 

Gönı.lar kaıabası bombar 
dımatunden 4 kadın, 2 ço 
cutun öldüiO ve bir çok 
evlerin yıluldıfl bildirıliyor 

Londra 7 { A.A l - Ce 
neur~den bildirildiiine göre 

Ha bet i .nparatoı u 6ilkklnunda 
Mılletler Cemiyetine çektiği 
bir telgrafta son bombardı
manların eınuınd ..s Millet 
ler arası hukuka ve lan im· 

lere riayetıizhk t~ık l eden 
noktaları bi direrek bunlar 
dan Cemiyet üyel erin ın ha 
berdar edl1me•lnl iıtemııtir. 

Deaseie. 7 (A.A) 15 
ita 'yan uçağının bu aabah 
aaat 8,30 da De11t:ieyl bom
bardıman etmit oldukl"n 
bildirilmektedir. Diler ::!O 
'uçakta bir az ~ıonra ıehirln 
flze.ıınde uçmutlar dır . Bir 
ltalyan uçaiınm düıürülmüı 
oldutuna dair bir f&yla do 
laımaktadar. 

Veltahdın ıarayı 6zerıne 
bomb~ar atılmıı ve saray 
biraz hasara utramlfbr. Ay 
nı zamanda Amerikan has 
tahıme Gkerine bombalar 

ati lmııtır Onıekiz kiıinlo öldü 
iO. 80 kitinin afır yaralan 
dıiı haber verilmektedir. 

Londra, 7 f AA.) - Roy 
terin bildirdiğine göre Ha 
beıtstanda her iki cephede 
bekleme ve hazır anma dev
red devam edtyor. lmpara 
lor Dnılede Habeılerln Ku 
Zf'Y orduıunun muhtelif tef
lerlni kabul eder~k durum 
dan tafıtllt ve izahat al 
makta ve bu teflerle ve 
ıüel milt• vtrl.erıle bir lıkte 
m6ıtakbel harekat ı tetkik 
etmektedir 

Londra, 7 { A A. J - Cenev
re den bildirıliyor: 

italy~- Habeı anlaımaz'ıia· 
nan yakıllcla maalthaae tııw 
ha ı suretine baflanma11 ıh 
timaline dair Roma ve Lon 
dradan gelen haberler hak 
kında mütalealar yürüten 
Mılletler Cemiyeti çevenleri 
iki taraftan birinin her hal 
de uyıalhk göstermiı oldu
ğunu aııcak alanan ıarabal· 
ıız haberlerin tereddüt uyan 
dırdıfını ıöyliyor ve bu ayın 
12 ıinde toplanacak olan 
Onsektzler Komih ıl toplan
tııının bug(ln için geri kal 
ma11 ihtlmall olmadıiını ili· 
ve etmektedir. 

lıtanbul, 7 lôzel) - İm· 
paratorun De11iye cepheaioe 
gelmesi Ozerlne cephe, bü. 
yük kuvvet lerle takviye 
edilmııtır. Gelen takvıye kı 
taatı arasında Raı Kunda. 
tunun da orduıu vardır. 

lıtanbul, 7 (Ôzel) - 1 em
biyedekt ltalyan k1taatı tak 
viye edil nlı ve yeniden ba 
zı iıtthklmat tetls ediimiı 
tır. 

Adlaababa, 7 (A.A.) -
Saray çevenlerinde ıöylenl 
ldiğlne göre, Deaıtyede bu 
lunan imparator yakında 
takip edilecek topya uıul6 
hakkında kumandanlarla gö 
rüımek üzere timal cephesi 
ne gıdecektir . 

Deıısiye, 7 (AA.) IJ 
halyan tayareıi bu s.abah 
ıaat 8.30 da De11iyeyt bo 
mbard,man etmiftir BoTftb
ardtmandan sonra, 20 hal 
yan 'ayaresi d aha f t hrin üz
ertnrien uçmuıtur. İta ' yan 
tayareleri Veliahtın sarayı

na bombalar atmıılard1r. 
Sarayda oturan imparator; 
azkahın bombaların teılrine 

maruz kalacaktı. 
Bu bombardımanda 18 

kiti ölmüı . 80 k iti yaralan· 
mııtır. Habeı hükılmeti; Kı-

zılheç tıaretlni taııJan Ame
rıkan lıastaneıine de bomba 
ataldıtını bildirmektedir. im· 
parator hutanecle yaralıları 
ziyaret etmlıtlr. 

lıtanbul, 7 \Ô:r.el) - hal 
yan tayareleri, Habeı lmpa 
ra,orunuo bulunmakta oldu 
iu Deıtiy~ cepbeıini bom
bardıman etmfı'erd r. Bu 
bombardımanda hayli baaa
rat ika edilmit iıe de lmpa· 
ratora bir zarar olmamııtır 

Adiıababa, 7 [A.A.J 
Saray çevenlerinde, haliha-
zırda De11lede bulunmakta 
olan imparator aıkerl ku· 
mandanları ı•e muıtakbel 

tabiye'er hakkında ıör6ımek 
üzere timal çepheılnl ııde · 
ceğl ıöylenmektedir 

Oıaden cepheıinde gene · 
ral Graçyani, yalmurlar ha · 
sebile durmuı vaziyetle, fa 
kat m6aait bir taarruz f1rı 

atını beklemektedir 
lıtanbul, 7 (Ôze] - Tt

ıre cephesinden ahnan ha· 
berlt>re ıöre Raa Scyyumun 
c~mıl verlerinden mürekkep 
kıtalar, Ambaki halkı tara 
f ından yardım ıörerek gece 
ltalyanlarm btr tlerl ko'una 
taarruz etmittir 

Taarruz ltalvan yerli aı · 
ker'er taraf1ndan piıkiirUil · 

müıtür 

Bundan sonra, Eritreli 
kıtalar mukabil bir baskın 
yapmıtlard1r Bu mQsademe 
de F.rUrelt iki asker ölmüı . 

t6r. 
Adlaababa. 6 (A.A) -

De11lyedeki aüel meclis ko 
nutmalarına devam etmek
tedir. Söylendığine göre, 
imparator timal cepheıtnde
kt ordu ıeflerinl ziyaret 
edecektir. 

İtalyan tayare filoları her 
iki cephede büyük hlr 
faaliyet göstermektedt.-. 
Tembien va Gheralta 
cephelerindeki çdln çarpıt· 

malar devam ediyor. 

Ankara, 7 [A.A.) - Bat· 
bakan ismet lnönü bugGn 
lnstanbuldan Ankaraya dan 
mOıtilr. 

Ankara, 7 (AA.) - Ka
mutay bugünkü top1antı..n· 
da muhacirlere ve . muhtaç 
çlf tçtlere öd6nç tohuml.nk 
ve yemek dafıtılnaaıı hale· 

Sl·nopta kandaki kanunun 1net111ad
deılnde ıtır61mOı olan iki 

IA L I.' ,.... ı milyon 250 bin liraya akde 
ıuJlı u11 JlftgtD ı u dıımııı_ı,. __ .._ _ _ 

Sinop, 7 (A.A.) - Sinop 
ta çıkan bir ycmıında JO 
ev yandıktan ıonra ıöndü 
rü1milıtür. Yanıın çıkan ev 
de iki çoculc yanmııtar. 

Atina 

Sivas 
Erzuruı bhıil~ıi 

Ankara, 7 (A.A.) - Yirmi 
tldnciteırln 935 de pltaya 
slyana konuJaa yüade ye 
dl gelll'll Sıvaı·Erzurum da-

Takaze nehri yakınanda G L 7 bili lıtlkrazın dört buçuk 
büyük bir muharebenin vu ını ıınıtyar ıu. milyon liralık ikinci tertibi 
kubulduju ıC\yleniyor . Atina, 7 (A.A ) Dün I halk ve müe11eaa•ı 16ıter· 

Aımara, 7 (A.A.) - Hl Atirada 84 mütekait Gene· dtil büyük ratbet netice· 
len doiu Afrikannda cep· ralın eYi tle Venlzeliıt ta 1 ılade fazla taleple S btriad 
hede çalaıan ltalyan tıçtılnln 

1 
rafları ve a1eybtarı iki ••· klnun 935 akf&Jllı lcapatal

yekün 45 bindir. 7000 ftçl zetenln basılmakta olduiu 
1 mııtır . lla1kımız bu raibett 

gerek mukavele'eri bittifl matbaanın ve ilbayın evi ile Cumuriyet iclareaine olan 
ve gerek iklimle imtizaç önünde üç dinamit patlamıt baihlıkl arını ve finaa han 
ederr.edıklerinden ltalyaya ve ehemmiyetli~ haıar ver yeline o ' ..tn ılvencini btr 
dö,müılerdtr. mittir. kerre daha lıbat etınitlir. 

Londra' 1 (A. A.) - R oy k_a_l_m_ı_ı_v_e""'"'!!l_m_a_r_a-to_r_u_n_em_lr-----~-ec-a·-tl_b_o_m_b_a_r_d_tm_a_n_ee_n_· 

ter ajan91nın muhte'if ayta !eri hillfına olarak Habew aıında ba,olc bir tebltke at· 
rlarından geıen harp haber· kareraiblanndan birine in· 1 B d 
!erinin hullaa .. dır: • atmııtır. un an ıonra ıe . 

mtıttr. ltalyan uça &1 Ame- l 20 k b bard Tiirede: Dün bil - • en uça • om ıman-
dirllen Aab~ı mukabil taar. rikalın111 tayareıinl a tına at- ın yaphiı haaar1 teabfte ul· 

dılchn ıonra bomba ile dü- 1 d ruza henüz baılamııtır MI ramq ar ar. 
ıGrmek lltemlf, 1nu•aff ak c bel Gb -•L tahidler bunun baıhyacağı ep ere m i.m maatar-
olmamıf . fakat bu bonıba - d •ht t J•L na inanmakta müterecfdıt· a mu mma ve ıl an, top 
lar bir kasabada tahribat k k dd k ed tirin Zira Aımaradan ge . ve erza 1< v e me t lr. 

len telgraflar halyanl arın yapmııtır. Habeılt r de kendi beaap· 

yürlmekte olan Habeı kuv fflSfllldl llllfll larana Necaıtnln ılmal cep· 
vetll bombardımanlar ve besinde nezareti e1tanda or-

lıtanbul, 7 (Ôzel) -- ltal-
mitralyözlü hava bücum'a dularını 'toplamaktadırlar. 

yan uçaklarının DeAlyeye 
rı ile kırmak için tedbirler Habet cepheslnJ' ubhtye ko-

attık ' arı bombalardan biri 1 
aldıklarını bildirilmektedir. Darı da aevkedllmtıtir 
). Amerikan baataneliae lıa· 
talyanlar bugün bir kaç fi- Son haberlere a6re Habeı 

1 bet etmif, ı 8 kiti ölmüı, 
o ile bu neviden bom bar. ler, hal •anlara taarruz et · 80 kiti yara 1anmııtar ' 

clnnan yapmıı'ar, Habeıler mfyecek'erdtr. Topladıkları 
Ah ı d Habeı hGkılmetı, müıtah mu im zayiat vermit er lr. kuvvetler, ltalyanlann mem-

Bi k 1 d H kem mevki olmıyan bir .. r ço ta yare er ijer a · .- leket dahilinde daha fazla 
b k 1 hrin bombardıman edilme· 
eı uvvet erini aramaya tlerlemelerlne lcartı konmak 
k t H h ld H b ılnl ve haıtaneye bomba 

çı mıf ır. er • e a eı için kullanılacaktır 
kuvYetleri çok alır ilerle atılma11nı proteato etmittir. 
mektedlr. Ve 11ert hareketi imparator bombardımanı ltalyan1arın ••"eri faali-
devam ettlfi takdirde ordu mateaklp baıtaaeye ıelerek yet lerinln buıünlerde mihtm 
nun kıımı külltıl ltalyan yaralıları ziyaret etmlttir. hareket ve hldJıelere hazar· 
hatları önüne bir kaç gin- ltalyan uçaklar1 Göodarı da lak oldutu muhakkaktır. 
den evel varamayacaktır. bombardıman elmlfl•dlr ltalyanlaran yerli kuvvet · 

Royterln Adigarttakl ay- Ylrlll BllÇiklll llllzll! lerle Temblyen aırtlannı tut · 
tarı, Habeılerln ıtma1de mu- muı olmaları reneral Mara 
kabil taarruza geçeceil ha lstanbul, 7 (Ôz.el) - Deı· nlnyl ve ceneral Brlyoll kuv· 

ıiyeden hildirlliyor: ftalvan ti i i itti 1 trtib berinin, nıbayet Habetlerle ' ve er n n aa ve ata · 
uçaklarının ceve1 &nını mOte t ı ı ı dl boy ö1çüıebilmek için saba~ nı em n ç • r. 

u~lanan halyan kıtaatı tara- akib haatanede yaralılara Mareıal Badorlio, umum 
fından ıevinçle karıılandıtı ziyaret eden imparator, bom ltalyan kuvvetlerinin biran 
nı bildirmektedir. bardıman esnaıında kolundan da taarruz kararını vermiı · 

lıtanbul, 7 [Ôzel) Roy· hafıf surette yaralanan Bel Ur. 
ter ajansınin Adlıababadaki çlka11 müflzım ile de ıörüı GazeteJDuhablrleri, büyük 
ayları bildiriyor: müı, hatırını sormuıtur . İtalyan taarruzunun p~k ya . 

Dayaa (berinde bir Ha bet ltalyan uçakları De11lye kın oldutunu ve harban Adi 
taynreıi ile uçan Amertkah 6zerinde 3 cevelin yapmıı ıababa kapılarına kadar 
Röbenson, ltalyan açal&lar1- lar, ıabahleyln 8,30 da tld- ıelmeai muhtemel bulundu 
nan ml~alyöz atepne maruz detlı bomba atmıtlardır. tunu tllve etmektiMllrler. 
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«Ulus» un dil yazılanndan 

Güneş - Dil Teorist üze(ne notlar 
11 Ağa, Oba, Ata, Baba. Tarhan " sözldrinin eski anlamlar\ 
n " Oba,, sözü ile benzerlerinin etimoloji, morfoloji ve fo

netik bakımından analizi. 
Anlam değişme feri 1 

Yeni Türk Dili Teorisi eı· 
aslarına göre, bir sözün eti· 

molojık araıtırmasını yapa
rken yalnız bugünkü mana

sı göz önünde tutularak 
mütalaa edilirse, beklenen 

netice elde edilemez Çı3nkü 
bugün anladığımız mana 

ile bazı kelimeler eski kök 

lerinden o kadar uzaklaı -
mııtar ki aralarındaki fark 

iptidat insan'a bugünkü en 
münevver insan arasındaki 

fark gibidir. Bunun ıçm 

dir kJ kelimeyi tetkık ede· 
rken tarihsel sosyal merha

leleri ve bu merhalelerin 

hatırası olarak ıaklan:.n an 
aneleri ve bunları göstermek 
üzere etanoğraf yacılar folk · 

lorcu1ar tarafından toplanan 

materyelleri göz önünde bu

lundurmak aerektır . 
Örnek olarak «ağa)) «oba)) 

«ata>J «babaı>, <«tarhan» ke· 
limelerlni e.lalım: 

A ~ A 
Ata kelimesi bugünkü 

Anadolu Türkçesinde hala 
orta kurundaki manasını 

mu haf aza ettıği halde lsta· 
nbulda "okuma yazma bil

miven köy büyüğü manası 

na geliyor. Feodalite dt:vrl . 
nde ua~a» bey efendı bü 
yük, kudret sahibi idi. lra 

nlı'aran "akay=bey., ke i 

mesi Türk 1er!n orta kurun 

lardan itibaren kullırndıklari 
"ağay, ağa., nm kendısidır. 

Pederıahi (patrlarcal) devir· 
de "ağa.,= "baba., «ceddi 

alaı> dar. "ağa,. kabilenin 

ve sonra ailenin mutlak bir 
hakimidir. En eski devirler· 

de ise "ağa., = anne oJm 
uıtur. muhafa 

zakar Aksak Timur sarayı 

nda büyük sultan (hanım, 

valde sultan) larm "ağa,. 

unvanı taııdıklarını buna 
delil gösterebiliriz 

O b a 
"Oba,. kelimesinin Anr 

dolu Türkçesinde göçebe 

çadırı göçebe aıleai [ 1 J ma

nıumda kullanaldığını bili
yoruz. 

Halbuki bu kelime Div'· 
nü Lugat Türkte 'kabile,, 
manaıımadar. Altaylalar ve 

ayınlılarda aıağı '"' yukarı 

mabet (kabile hamisi olan 

ruhun bulunduğu yer, tepe, 

ılağj, mezar taıı [2] deme· 
ktir 

Eski zamanlardan beri 

Türk bültürü tesiri allında 
bulunan Mançularda "tepe,. 
anlamınadır. (3J 

Bu "Oba,. kelimesinin 

etki manası "kabilinin ha
mil i olan ruhun, Allahın 

bulunduğu yer !tepe) dir. 
"Oba,, nın etrafında top 

lanan kabile de aynı gelime 

ile ifade olunuyor. Nihayet 
bu manalar unutuluyor . 

"Oba,. ile ancak bır aiırete 

111 Karmi:m Tıirki s. 184 
Ana dl/den /Jerlemtler, s. 
:.!05 . 

[21 Radi<~[ Lugatl /. 1157 
115!1. JJroht•n IX .51; Ans 
Sibirierı. il. )5: F. Kon, 
Urya11lw sewılıaline dair 
rapor, S. 4. 

yahut maha1le ve hatta bir 

çadır halkı ifade olunmağa 

baılıyor 

il) 121 (3} 141 
(ağ+a~+ar+akj 

Ata· 
Ana" "baba,, "Aba,, ke 

limelerınin bugün ifade et · 

t ~i mefhumla e!\ki devirler· 

de ifade ettıği mefhum büs· 

bütütün ayrı ıeylerdir. Eski 

devirlerde "Atağ menşe, 
mebde, yaratan manalarına 

g~lmiıtir . Bu eıki mana hı 

rıstiyRnldrın ve altay Türk 

ıaman1arınm alla ha ve onun 
rahiplerine ve) a kamlara 
"ata., "Aba,, kelimesinden 

çıkan "baba., da eski devi· 

rlerde tıpkı eski "ata,, ma

nasına gelmiştir Bunu eıki 

orta Asya şeyh1erınin baba 

bo\ ~·ob (4] ve bektaıilerin 
La !•a,, unvanlarında görüyo 

ruz. Eski Harezm Türklerin 

Bob kelimesi fiınal islavla· 
rına pop (papas} şeklinde 

geçmlıtir; papa prpaa keli· 

melerl de hep bu menıeden 

çıkmııtır. 

Tarhan 
Tarhan keltmesi Türk 

imparatorluklarının merke 

zinde bulunan Türklerce 

"imtiyazlı hukuklara malık 

dev'et adamı., manasıııa ku 
llanılmiıtır. Orhan kitabele. 

rinde de bu manada kullıt.

nıldığı anla~ıhyor. Halbuki 

aynı kelime Tiyanşan kır

ğızlann<la ve Moğollar~a 

demirci uda, demektir ki 

iptidai manasında hala ya· 

şadığı görülüyor. İptidai de 

virlerde Türklerde demirci 

lerin imtiyaz'ı hukuklar!\ 
malik o 1duğu Kırgız, Altay 

ve Yakut türklerinin anane· 

lerini tetkikten anlaıı'mıı 1 

tır. 

Ona. ve Benzerleri 
Örnek olarak aldığımız 

bu birkaç söz bize gösteri 
1 

yor ki, kelimel~rin etimolo 

jik analizini yaparken keli 

menin menf ei tarihi ve ğe

çirdiği mana tahavvülJeri 

hakkında toplu bir malum 
mııta malik olmamız icap 

eder. Bunun ıçindir ki '·Gü 

neı Dil teorisi,, nin tatbiki- 1 

nde yalnız mihaniki olarak 
ke 1imeyi etimolojık ıekline 

çevirmek kafi değildir 

Onun ilk manasını düşünm 
ek ve ona dair elde bulun 

an bütün malumatı toplaya· 

rak bu mananın etimolojık 
kaynağını aramak lazım 

dır. 

Bir kelimeye dair Fı 'olo· 

jl ilminin bugüne kadar el-
ı 

de edebildiği malumat eli- 1 

1 
mizde buluduğu zaman "Gü 

net Dil teorisi,, nin eski 

Lengüistık ve f- ilolajinin an ' 
lıyamadığı · hakikatleri nasıl 

meydana çıkardığım da gö 
stermek için "0 ..ı a,, kelime 

sini alalım: 

O " a kelimesinin 1 ütün 
orta Asya ve Türk k-ıvim 

[ ~) {{ıryi:. /Jak;ı Şumun 
dualarrndu cıbalwn yaiı,c 1 

/tep cdmbaıı stilli yeçiriyor 1 

( lJak11u :: Ebııbe/ii /Jluaycl 1 
f(trgı:. (ikide/eri, Ka:(lfl 

lerinde ne mana ifade etti 
ğl ve bu kelime ile bağlı 

anneler Padlof Potanin, Gr

umm Grsçhimaillo, Banza 
ref, Zoharnf Pozdenef gibi 
alimler tarafından toplan 

mıı ve te-ıbit edilmittir 

Bunula beraber kelimenin 
etimolojisini yapmak \ecrü 

besinde bulunan tek bir cid· 
di alim çıkmamıştır Buna 

teıehbüs eden İngiliz Rokc 
hillin etimolojisi ise tamaoıi 

yle yanlııtır Ona göre bu 
kelime Tibetçe olup aslında 

dobon [taş yığını) ve yahui 

do bum (bin taı) imi§ . rsı 
Şımdi biz "Günet Dil" 

teorisi eıaslarma göre "oba,. 
ke'imesinin etimoloji&.. analı 

zini yapa'ım: 
( l) (2 ) 

Oba : ob + ığa 
11) Ob: Köktür . Hurada 

"bü}ük ük , yükseklik çok

luk" mefhumlarını göste 
rir 

(21 ağ: I·+ !!} Kt>limenin 
manasını tamamlıyan, tayin 

eden ektir 

Oahalde: Ob + ağ -
obağ = oba: bir süjenin 

yükse1mit coğalmıı büyümüs 

oluıu demektir. 

Güneı Oı l teorisinin "Tü · 

rk dilinde vokaller ek ol 

maz. Ek gibi gorunen 

vokaller ana kök alan (V. 

+ GI nin ek olması ne (ğl 
nin okunmadan düşnıesi de· 

mektir" diye lioyduğu kaide 
"Oba" kelımesinin, seman 
tik ıtibarile bağlı oldukların 

da fÜphe olmıyan, şu keli 
melerle de lrnğlı olı.uğunu 

derhe:tl meydana çıkarır. 

Abak 1 ğJ: Baba, ceddi ala 

put , &ant-m ("Oba nın "ha

mi ruhun bulundu yer, tepe 

mezar ta~ı" manalarını ha 
tarlayımz 

Obak: IRadloff .I 1158 "Le 
bed,, 1 kabile, ailt>, oymak 
("obanın Divanü Lügati Tü 

rkleki "kabile., manaunı ha
tırlayınız) 

Omak: !Radloff, 1 1166 
"Uygur,,) kabile. sov, aile. 

Omak: (Radloff 1 "Şor, 
koyba 1, kaç. soy et v. s ,. J 

neıeli, pürhayat, çok can· 
h. 

Ubay: rrekarski , 2966) 
büyük araba. 

Ubay: [Pekıuski] yanmak, 

alevlenmek ("Kurban aleti 

yakılacak yer,, manasını ha

tırlayınız J 

Oma: [Kadloff. 1 l 166J 
büyük. biiyük üzerindeki 

taş 

Umay: [Orhon yazıtları; 

Verbitski ,.Altaz ve A'adağ 

Türk Lehçeleri Lugati, s 482 
Rad off. 1 1788; "Ulnayka 

taöısına ogul olur,,, Divaniı 
Lugati it Türk, J. 111 j 11ya. 
net eden melek, çocuklar 

hamisi ilahe 1 "O be,, ke1ime 
sinin "hami ruhun bulundu

ğu tepe, yer., manasını ha 

tırlayınız] 

Aymak: IRadloff, 1 63] 
halk, l<abile, aile köy. 

Bu ke ' imelerin etimolojik 

analizini "oba,, kelimeıi ile 

kartılaıtıralım 

[5] Rokc/ıillin « l.a11wlıır 
JJiyarrndaıJ alclt t'Sı rtmn 

rusça lercıinıesi (Pdı rt'slı11 -

[3) Zaharof. S. 129 ı89Y) 1 r !J 190 l. S. 87) 

-
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Halkevi Kupa Maçları 
Bugün Bitiyor. 

-
Bugün Yurt - Güç birinci, ikin-
ci takımları karşılaşacak. Ku
panın hangi kulübe geçeceği 

bugün anlaşılacak. 

. '"' ,...5 ... ~ 

f Dmangıicu 

1 /)manyurclu 

İki haf tadan beri devam 

eden Halkevi Kupa maçları 

bugün sona erecektir. 

Bu günkü maç Yurt · Güç 

birinci ve ikinci takımları 

arasında yapılacaktır. 

Birinci takımların maçın 

da berabere kalındığı takd-

i:de Yurt takımı 

kazanacaktır. 

Kupayı 

Onun için bu duruma gö 
re Gücün Kupayı alabilmesi 

için galip gelmesi lazım ge

lmektedir. 

İkinci takımların maçına 
gelince Birlık ikinci takımı 

gerek geçen hafta Yurt ik-

inci takımı ıle yaptığı ma 

çta ve gerekııe daha önce 

Güçle yaptığı maçta ga 'ip 

gelmiştir. Onun için şimdıki 

halde ikinci takımlara ait 
kupayı Birlik l<azanmış de· 
mektir. 1 

Parti 
Baş~ammız Edr amit ve Bür
haniyeye gi~ip geldiler. 
C. H . Partis i Raşkanı B 

Lütfi Kırdar birkaç gün ön 

CP. Edremide gitmişlerdi. 
B Lütfi Kırdar Edremit 

ten Bürhaniyeye geçmiş ve 

bu iki ilçenin Parti işleri 

üz;erinde ilgilendıkten sonra 

dün Tehirimize dönmüşler
dir. 

Parti Başhanımıza bu ge 

zilerinde parti il yönkurul 

üyeleı inden B. Feyzi Söze 

nerle B Niyazi arkadaılık 

etmitlerdir. 

Halkevi 
Yeni bir f ılim göstermeğe 

~aşfadı 
Halkevimizde dün gece 

İran Şehinşahının Türkiye 

gezilerine ait on bir kısm

lık güzel bir filim gösteril· 

mittir. Bu filimin gösterilme· 

sine diğer geceler de devam 
edilecek tir. 

Av tüfeği ile yaralanan ~a
dm 

Ôtey günükü sayımızda 
Sındır gını n M edereseboRazı 
kö} ünden Halil knrısı Ayşe. 

nin kocı.ı:ının av tüfengıni 

kurcalarken yaralandığını 

yazmıtlık . Yara l ı kadın te· 

davi olunmak üzere mem

leket haetahanesine getiril
miştir. 

Küpelerle - ~ukur~üseyin 
arasma tele.fon 

Küpe 1er, 7 [Gezgin ayta 

rımızdanl Bura kamun 
baylığınca Çukurhfüeyin ile 
Küpeler arasına bir telefon 

hattanın tesisine baılanmıı 
tır. 

Bu telefor.un Çukurhüse· 

yin istasyom:nun yanından 

geçen şosenin konturolu 

na çok faydası olacaktır. 

- ----------
HalKevi baş~anhğmdan: * Halkevimiz kurslar §U -

besi tarafından bayanlara 

mahsus olmak üzere Fran 

sızca kursu açılacaktır . İste 
kli olanların kaydolmak Ü7 

ere Mithatpaşa okulu haf 

öğretmenliğine müracaatları 

rica olunur. 

Domuzlar bazı tarlala-

~ Halkcvimiz kurslar fU· 

besi tarafından haftada iki 

gün olmak üzere Mithatpa 

fil okulunda biçki, dikış, el 

ra zarar veriyorlar 
Avcı kulübü bu zarar/,. hayvan
lara karşı birbiri ardınca sürek 
avları tertıp etmek icin hazır-, 

/anıyor. 

Haber aldığımıza. göre 

Erge'! ı e köyü sınırları içer· 
ve makine nakıı kursu açı· 

lac-ak ve 9 1 L 935 tarı hinde 
işe baılanacaktır. İstek ' i ol- sinde Kocabıyık çiftliği yan

larındaki orm'lnlarda bir· 
anların Mithatpaıa oku'u baı çok domuz sürülerine tua· 

Dallınıandıra yanlarındaki 

tarlalar'a, Dereköy ve Ba · 

kacak köylerinin tarlaları da 

ayni şekilde zarara uğramıı 

lardır 
öğretmenliğine müracaat et düf edı l mektedir . 

meleri rica olunur. * Halkeviıniz güzel s.rnal· 

lar şubesi tarafından tezyini 

resim kursu açılacak , rlers· 

lere 9 12 935 günü baş'n na 

caktır 1steklı olanların Hal 

kevi sekreterliğine adlarını 

yazdırmaları rica olunur. 

Bu hayvanlar bu mevsim

de ekilmiş tarlalara ~irerek 

mahsulle: e z.iyan verilmek· 

tediı ler. 
Bılhassa ~akla ekilen Lir 

çok tarlaların bu yüzden 

çok zarar 

mektedir. 

gördüğü ııöylen 

Şehrimiz Avcı kulübü bu 

bö' gelt>rde birbiri arkaunca 

müteaddit sürek avları ter 
tibi için hazırlıklarda bulun · 
maktıtdır. 

Bu sürek avlarında o cı · 

var köy lülerinin de avlara 
ittiraki için çalışılmaktadır. 

-
rı 
:ı 



Birinci Kanun 8 T0RKDIL1 

,. ............................................... .. 
:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
........ ....... ~ .................................. .. 

~·•>•••••••············ .. 
: Şundan bundan : 
.. •••••••••••<•••••c••••~ 

Büahaniye SulHukuk. BA LI K E S 1 R A S K ER 1 S AT t H AL M A 
Mahkemesındrn, K OM i SY OHU i LA HL AR 1 .. 

Ankara Bir 

Tür~lügü severek. Tür~leri tammak istiyerek yaztlan 
~ir kitaptu.Onu da Almanca bilen Türklere tavsiye ederiz 

Orta elçi ve Kral, Osman-
1 

1ı imparatorluğun paylaşıl· 
rnasından kurtarılan Türkt 
Yenin kurtuluş savaşını an 
!attıktan sonra elde edilen 
rnemlektte modern manasın 

da bır devlet kurulması le· 
9ebbüsünün ıfade eden bütün 
d~vrimleri. kanunları ve 
bunları yaıatmak üzere ku· 
rulan müe111eselerl gayet 
objektif bir metodla incele· 

rnektedir. 

Kitabı eline alen bir ya· 
bancı, Atatürkün uerını 

ilk çağları olan Sıvas ve Er 
zurum kongrelerinden geçen 
lenlc yapılan 1935 sayım 

hareketine kadar takip ede· 

bilecektir. 

Kitapta devrimler, siyasal, 
ekonomik yahut kültürel bir 
istikamet ifade eylemeler ıne 
göre tasnif edilerek hem 
topluca, hem de Türk dev · 

riminde mevcut olan ahenk· 
liği ve bütünlüğü aksttlire 
cek bir surette incelemi§tir. 

etüd ve malzeme kitabı ise, 
müste~ar v . Bischofşun An 
karası da o kadar sübjektif 
tutulmuı bir du>·gu ve dü 
oünce kitabıdır. 

Türk devrimine ve onun 

ıanlı ıefine yaııt devrimler 
ve şefler arasında defil de 
Türk tarihi ve insanlık ıef 
)eri arasında yer ve ölçü 
vermek, işte B Bischoff un 

hareket noktası bu olmuıtur. 

Kıtnpta 1 ürk mı ileti tarl· 
hin muhtelif devrılerindeki 

çılnş ve yayılıılan ile ele 
alınarak kurduğu devletlerin 
ve kültür1erin karakteriıtiği 
verilmektedir 

Ayrıca, Türk devrimi ve 

bunun siyasal ekonomik ve 
kültürel amaçları hakkanda 
sübjektif olmakla berber çok 
entersan mütalealar vardır. 1 

Mesela, kapitü lasyonlar 1 
hakkında yazılan satırları ve 

'" vrupanın; bu eskı ve ağır 
günahını bir Türk bile Bis 

chofftan eyi yazmaz. 

Hitler üzüntü~en ~urtuldu. 
B. HilJer dünyaca meı 

bur olan ve hiç tuva 1et dü
zen kabul etmfyen alnı üs

tündeki bir tutam kakülün 
den Atinada ıürgün bir Al
man berberınin ıa yesinde 
kurtulmuşlur . 

Atlnada kadınlara mah 
sus şık bir berber ıalonu 

iıletmekte olan l·ay Otto 
Mülter Almanya Başvekilin 
in fotograflarını alnından 

hemen hemen gözlerine ka
dar inmiş inlizamıız ve bi 
çimsiz bir tutam saçla gör· 
dül<çe hep üzüntü duymuı 

olduğunu ıöyh mektedir. ile. 
le karikatürcüler devlet ıe· 
fini biçim11lz bir vaziyete 

ıolcmakta idiler. 

Bakın Herr Otto buna 
kllrşı ne çare düşünmüı: 

" Gayet hürmetkar 
bir mektup yazarak bur.un 
için başvekilin berberir.e 
verilmek üzere kakülü düz 
eltmek çaresini bildiren bir 
tarifname koydum. Çok ge 
çmeden bizzat HitlerdP.n al· 
dığım cevapta meselenin 
düıünüldüğü ve artık üzün 
tüye sebep kalmadığı yazı

lıyordu . Nitekim son fotoğ 
raflarda bu kakül artık gö· 

rülmemektedir. 

Hen de gerçekten büyük 

Bürhantye hazinei mali· 
yeıine 200 kuruı bordu Bü 
rhaniyenin sabık maJ müdü· 
dürü Şükrü aleyhine ikame 
olunan alacak davasının ya · 
pılmakta olan muhakeme 
nin ikctmetgahı meçhul bu · 
lunan müddeialeyh Şükrüye 
ilanen teb 1 iğat ifasına karar 
Vorilmif ve muhakeme günü 
olarakta 30 12-935 pazartesi 
Sd.at 10 na bırakılmış oldu 
ğundan mezkur günde Bür 
haniye sulh hukuk muha· 
kemeıinde bulunması veya 

bır müdafi aıonderme•i ilan 

olunur 

[dremit Ashye ~u~u~ 
Ma~temesin~en 

Edremidin bey oba kö 

yünden İbrahim kızı Ha'i· 

menin kocası o köyden Mu· 

atfa aleyhine açmıı olduğu 

boıanma da va sının icra kı· 

lınmakta olan muhakeme 

sinde müddeialeyh Mus 

K.tap, Türkiyenin büyük 
bir dostu tarafından yazıl 

mııtır. Hat ·i bu hususta ba. 
zı Viyana gazetelerinde"Faz
la Tü rkiyeden yana,, diye 
tarziyelere bile uğrnnıııtır. 

Fakat bu tarizlc::ri yapanla 

Ankara .4a Türklüğü ıeve · 
rek Türkl~rf tanımak istiye bir üzüntüden kurtuldum!,, 

rek yazılmıı bir kitapTtıu~· 1 Kadınlar eve ve Mutf ag· a 

tafaya 26-11 935 trihine 

ilanen yapılan tebliğata ra· 

ğmen gelmemiş ve vekil 
dahi göndermemif o'duğun
dan ilanen gıyap kararının 

tebliğine karar veri lerek 24 
12 935 salı günü saat IOna 
bırakılmıı ')lduğundan vakti 
mezkurde ya bizzat vaya 
bir vakıt göndermesi aksi 

halde muhakemenin gıya 

bında devam edeceği gıyap 
karara makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. 

rı orta elçi Kralın kitabın 

dakı objektıf metınler, de 

liller ve tahlıller ve bund&n 
baıka da rakamlar, sustur

mağa kafidir. B. Kralın Tür· 
kiye dostluğu emrindeki bu 
gerçek malzeme, Türkiyeye 
ezberden hücum etmek ille
tinden hala kurtulamamış 

olanları, samimi adB mlarsa 
ikn11. etmeğe d~ğilseler, iskal 
etmeğe bol i:ol yetecek gi 
bidir. 

Türkiyede dost Avusturya 
yı temsil etmekle kalmayarak 
Türkiyeden Avusturyaya Tü 1 

rkıyede olup bıten esaslı 

hayat hamlelerinden haber 
götüren orta t.lçi Kralı ön 
ce terk eder, ondan sonra 
büyük bir dostumuz olarak 

aelimlarız. 

Orta Elçı ve Kralın güzel 
eseri ne kadar objektif bir 

Onu d8 Almanca bilen 
rldere tavsiye ederiz. 

Bir işçıye hücum eden 
kartal 

Stokholm civarındd Dag 

erfors ormanlarının eteğin · 

den elindeki elektrik fetleri· 
yle yolunz aydın1atarak 

e\'ine doğru gitmekte olan 
bir işçi birdebire bir karta 
l ın hücumuna uğramıttır. 

Gaga ve pençelerile hücum 
eden kartal adamcağızı iki 

defa yere düıürmüıtür. 

lıçi nihayet kalın bir 
sopa parçasını bulunca, ko 

rkunç kuıun kafasına indı 
rmif ve hayvan bu darbenin 
neticesinde ölerek yere dü~ 
müıtür. Kartalın kanadın · 

nın bir ucundan öbür cuna 
kadar ölçüsü 2 metre 95 
santimdır. 

f ALE\- li.A . IÇILAtU ... _____ _ ; 
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Nazilerin kadınlar için 
"eve ve mutfağa dönecek 

ler,, NazariytSi tamamiyle 

tatbık t:dilememiştir . 

Son çıkan devlet statis . 
tiklerinden anladığımıza gö· 
re her ne kadar 19J5 yalın · 

da kadan amele nisbeti yüz

de 35.7 den yüzde 3.!. ,4 e 

düımüı olmakla beraber ağ 
ır ve teknik sanayıda kull · 
anılan kadın sayısı 1, ıooouo 
den 1.400,000 e çıkmııtır . 

Kadınlar bilhassa mensu · 
c •t, kağıt oyuncak, gıda ve 
madeni sanayide çalıımakta 
olup bu sahalarda ça 1 ışan 

amel~nin üçte birini temsil 

etmektedirler. 

~inoene kf ah niçin istifa
etti 

Macar ve Romen çlnge 
neleri arasında son günler 
de büyü'< bir hey can hükm 
sürüyor. Buna sebep çinge. 

neler kralı Kiviyeldn Matia 
kırallıktan iıtif a etmesidir. 
Kual istifası münasebeti ile 
beyanname neır~derek de 

mittir ki: 

" - Çingene1er dünyanın 
en hürriyetperver adamlardır. 
Bu kadar hürriyetci o1duğu 

muz halde elan krallık ile 
idare edilmemiz doğru değil 

dir. Bunun için istifa ediyo· 
rum, eğer başkan diye se

çerseniz başınızda bu'unu 

rum. Fakat kıral diye 
asla.,, 

Şimdi Romen fehirlerın
den birinde bir çingene l<0 
ngresi toplanarak bu mese 
leyi görüıeceklerdir. 

fer müteahhidi o1ursa etra· sayılı zenginler sırasına ıo 
fım pek eyi farkedemez. kmuıtu. 

Bırak canım bu beylik Bel<ardı, müsrıfdi, zevki 
lafları. Yemin ederim ki pek uğrunda para sarfetmekten 

dalgındım . çekinmezdi 
- Her ne ise olabilir. Yol infaatı ile metgul ol 

Şurada bir kaç laf atabiliriz duğu zamanlar uzun müd· 
değil mi? det İstanbuldan uzalf kalıyor, BiRiHCi BÖlÜM 

- Pek geç kaldınız Öın· 
er bey . Hem zannedersem 
biraz fazlaca konuştuk . Mü 
saa<le edersiniz dee il mi? 

tında göründü ellerini çırp 
arak hayl<ırdı: 1 

- Hay, hay vaktim mü senenin mühim bir kısmını 

aait, istediğin kadar görüıe · dağ ve bayırda, ame'e ça 
bf l ir~z. dırlarında geçiriyordu. Son 

Ömer, Belkisin uzattığı 

eli sıktı ve çıkıp gittı. Bel 

kis bir müddet onun arka 

smdan baktıktan sonra ba· 
ıını salladı göz çukurların 
da biriken iki damla yaıı 

parmaklarının ucu ıle kuru· 
ladı, sonra kadife penivt\rı 
nı çıkararak. kanapenin üze 
rine fırlattı . 25 Yeıınc" bir 

Mari. Gel beni giydir. 
Sokağa çıkacağım 

• 
iki arkadaş Karlımanın 

önünde karıılaıdılar genç 
olam biraz daha y&ılıcasının 
elini sıkarak: 

· Allah versin dedi Ar 

tık dostları görmenıezlige 

gelıyorlar. 

Vayyy. C~.ınım. seni 

genç kız vücudunun bütün temin ederim ki görn ed-
ince ve temiz güz .. ' lilderi, im . 
ince ipek kombinezonun al Tabıi insan ürnendi 

İki arkadaş (Mü'atyaya) zamanda bir fırsa' bularak 
girdi 1er, bir masanm başına bir hafta kalmak üzere İs 
geçerek madmazele iki ka tanbula gelmiıti. 

hve söylediler. Ondan daha genç olanı 
Yaılı olanı, mühendis Hı mühendis Macit tam ma· 

kmet 45 yaıında kadar fPn naıile iÜzel ve ıevimli bir 
ve nefeli bir adamdı . Biraz delikanlı idi Onun gibi her 

irice göbeğini sarsan genit ~ ne kadar dağ baılarında va 
kahkahalari le şöhret bulmuş- kıt geçirmiyorsa da yine ıe· 

tu. Aynı zamanda zengindi. hirli sayılmazdı ( .. . ) ile ( ... ) 
Onu hiç bir iıden yı'dırmı arasında (ViranbelJ demir 
yan azım ve teşebbüsü, son madenlerinde mühendisdi. 
zamanda giriştiği yol işleri· lki arkadaş bir birlerinin 
nde bir haylı para kazan e'ini tekrar sıktılar. 

masını kolaylaıtırmıf, onu Macit: 

Balıkesir ve Susuğırlık garnizon kıtatı için 31500 kilo 
pirinç ile 110~0 kilo kuru üzüm 10 1 kanun 935 salı gü 

nü ayrı ayrı münakaıa ile satın alınacaktır. Pirincin tah 
min bedeli 8032 lira 50 kuruı muvakl<at teminatı 602 li
ra 44 kurut olup n.ünakasaın kapalı zarfla saat iv da 
kuru üzümün tahmin bedeli 1925 lıra nıuv8kkat teminatı 

144 lira 37 kuruı olup münakasa açık eksiltme ile •aat 
15 dedir. Eksiltme !Salıkeı:irde askeri satın alma komisyo· 

nu binasında yapılacağ ndan talip1erin ıartnıı meleri gör
mek üzere htr gün ve münakaıaya ifUrak etrr.ek üzere de 
muayyen gün ve saate mez~ ur komisyona müracaatle pi• 

rinç için verJlecek teklif mektuplarını saat 15 fe kadar 

vermiı bulunmaları . * * 317 
Susığırlık garnizon kıtatı için ihalesi 16. J. k6nun ~35 

pazartesi saat 10,30 da yapılmak üzere 2520 lc;!o la hana 
3780 kilo upanak açık eksiltmiye konulmuıtur. Bunların 
tahmin bedeli 245 lira 7tJ kuruı olup muvllkkat teminatı 
18 lira 50 kuruıtur. Ta ip olanlar şartnameyi Balıkesir ve 

Susığırhk askeri aatınalma komisyonunda yapılacaıından 
isteklilerin muayyen günde mezkur komisyona müracaat· 

ları. 1 - 4 - 328 

** Suıığırlık garnizonundaki hayvanatın ıenelik ihtıyacı 

olan 200 ton yulaf 16· ı .935 pazartesi günü saat 2 de su-
• sığırlıktaki komlsyonada pa. zarlakla alınacaktır . Muha

mmen kıymeti l IOÜO liradır. muvakk ... t hüvenme pa· 
rası 825 liradır. 

Şartnamesi Ba lıkesirdeki kor satın alma komisyonu 
ile Suıığırlıktaki komisyonlarmdadır. Talipluin ıöz.ü ge· 

ı çen günlerde eğreti, güvenme paralari'e Su11ğırlıktaki 

J ;~ı;k:smi:·E~k·af 
Direktörlüğünden: 

Edremit kazası içinde bu1unan Yıldırım camii minare· 
sinin yıktırılması açık eksiltmiye konulmuıtur. latekli bu
lunanların 13 12 935 cuma günü saat 15 de Edremit Ev 
kaf idareıinde müteşekkil komisyona müracaatları. Şart· 

nameyi görmek iıtiyenlerin Edremit ve Balıkeıir t:vkaf 
dairelerine ba~ vurınaları ilin olunur. 4 - 1 - 388 

Kayıp mü~ürler 
Müslüm adlı mühürümü 

kaybettim . Yenisini alacağ
ımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Kirne köyünden Kaça 
oğlu Müslüm * Hüseyin Oıman ad ' ı 

mühürümü ibtal ettirdim. 
O Ôzkan olarak hak ettir
dığimden bundan sonra Hü· 
seyin Osman adlı mühürümünl 
hükmü olmadığı ilan olunur 1 

Giresun nahiy eAi koo· 
peratif ortağı Oıman 
Ôzkan . 

~ Ali l'ldlı mühürümü kay 
bettim. Ali Cıhan isimli ye· 
ni n ühür aldığımdan Ali 

adlı mühürümün hükmü ol · 
madığı ilan olunur 

Gıresun nahiyesi koo · 
peratif ortağı Muhtan 
köyünden Ali 

- Anlat bakalım dedi. 

Bir birimizi görmiyeli sene 
ler oluyor. Ne alemdesin? 

Biz ne alemde olacağız? 

Dağ, bayır sürtüp duruyoruz 
İtte bizim hayatımızın gün· 
lük programı. Sen ne yapı· 

yorsun? 
- Ben Viranbel demir 

madenlerinde çalıııyorum. 
Hahatım gayet eyi, fakat ne 
de olsa koy hayalı. 

- Daha evlenmedin mi? 
Henüz öyle bir fikrim 

yok. Ya sen? 
Ben de öyle. 

- lstanbufda çok mu ka. 
lacaksın? 

On gün kadar. Şöyle bi· 
raz eğlenmek fikrideyim 
Aylar varki kadın ıeıine, 

kadın kahkahasına hasret 
kaldım . 

Kocalarından haftalıkla · 
rını almağa gelen Yürük ka 
dmlarından baıka kadın yü 
zü gördüğümüz yok. 

Bah~esir asliye hu~uk ha
~imliğin~en 

Vicdaniye mahallesinde 

oturan Deli Yuıuflarlı Mus · 

tafa oğlu Hasan tarafından 

karısı Ha va bayındırlı olup 

elyevm iİ<ametgahı belli ol

mayan Osman kızı Fatma · 

dan boıanma davası açmıı

tır. Ve i' im en tebliğa rağ

men Fatıma gelmediğinden 

gıyap karari verilerek bu

nunda ilan yolile tebligına 

karar verilerek muhakemesi 

24 kanun sanı 936 cuma 

günü saat 1 O na bırakılmıı 
olduğundan o günde gelme 
diği takUrda muhakemenın 
gıyabında görüleceği lüzumu 
ilen o'unur. 

- Vah zavallı Hikmetci · 
ğim . Ölüp gideceskin gözün 

Jıa 1 a çöplükte k e Jacak. 
- Eyyy ne yaparsın .. 

Huy canın altında derler. 

Eğer lstanbulun yaba
ncısı olmasaydım sana güzel 

bir gece geçirtmek isterdim. 
Fak8' hiçbir yer bilmiyo· 
rum. 

Arkadaılığına teıekkür ed· 
erim Bu gece ben mükellef 
bir baloya davetliyim. ister
sen sen de gel 

Nasıl olur? DavetlJ 
değilim ki? 

- Adam sen de Kapıdan 

kovacak değiller ya. 
- Nereıi bu? 

Prenses ( . .. ] Hanımın 
• partımam. Söz veriyorsun 
değil mi? 

- Pek ali 

İki arkıtdaı gece tekrar 
buluımak üzere ayraldılar. 

- BİTMEDİ-. 
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