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SAYI: 98 8 PAZ.A.RTEStDEN ÖZGE GtrNLER.:CE VE' SABAHLARI: CIR.AR. ONUNCU YIL 

Habeş hükUmeti ltalyanlann Dessieyi sebep--1 Kamutay 
siz bombardıman ettiklerini söyliyor. Dün toplandı 

Ankara, 9 (A.A ) - Ka 
mutay bugtnkü toplanhıan 
da 1611delifinde bulunan 
kanun llyihalaranı kabul et M U S:::......-...::S O~L ~i N ___....I D _____ i Y _____ O R_K l; 

''İtalya kendi hedeflerine eTnıeyi ve kendine karşl. çeı;rilen ha- liyiha11nan bir k11mı müza 

reketlere karfı en •iddetli bir surette kar•ı durmaya karar ver- kere edtlmiı ıerl kalan ka· 
T T nunların tekrar ıözden ıe 

mlf, gümrük ve inhlArlar 
bakanhfı memurlara kanun 

mi•tir. Bize karşı itt;f akların, muhaıaraların sayısı ne kadar çirilmek üzere memurin en 

Sivas 
Erzuıuı tahıilleıi 

Ankara, 9 cA:A.> - Sı. 
vaı · Erzrum hattı tahTtlle· 
rinden lıpartaya clGtnler 
meballerlnde tamamen tabi 

mııtır 

Mısırda 
iagilizlır ılıybinı nlııy~ 

T cümenine ıönderilmiftlr 

Çok olursa olsun bizİ hedeflerimizden JIJndarümez. /ta/)an Kamutay çarıamba g6nii Londra, g (A.A) - Don 
toplanacaktır. Kahirede yeniden karpp· 

hukuk ve menfaaıları muhafaza edı.·lmeksizin, ltalvan -Habe11 1======--ı ııkıar 01mu1, hnkamel cıddı 
., T ı d tetbir al•uıhr. Ontveralte ıay 

anlaşmazlığının halli imkansızdır.,, zmir e rl muayyen bir tarihe kadar 
kapatı'acakhr. 

Mussol•ın•ını•n so•• ylevı• :~~=ttrı~~rmaddi haıarehem· r·ıa. f 1 Londra, 9 iA.A.) - Ka· 
Uwu Si iŞ IJI blreden btldirlldljlne ıöre, 

Ad:sababa, 9 (A.A.) - 1 1 
Roma, 9 (A.A.) - Mussolini dün say

lavlar meclisinde verdiği nutukta şunları 

zmfr, P (AA) zmir ıebirde ingilizler a'e1htacle 
İtal,Jan uraklan dün ıabah b 

T ölgeatnde on beı milyon yeniden nürıwylıler +-apılmtt 

söylemiştir: 
"ltalyakendi hedeflerine ernıeği ve ken

dine karş1 çevrilen hareketlere karşı en 
şiddetli bir surette karşı durmaya karar 
vermiştir. Bize karşı ittifaklann, muha
sa · alar1n sayısı ne kadar çok olursa ol
sun bizi hedeflerimizden döndüremez. 

kılodan ibaret tütGn rekol zabıta ile olan çarp'fmada 
tası hemen tamamen aahldı 1 alta poli9 yaralanmııhr. 

yeniden Deu eyl bombar 

C:lıman etmıılerdir. 

Hallıevinin Kupa Maçları 

Bir inci T akımlarrn Kupasını Yurt, 
ikinci Tak1mlar1nkini Birlik Kazandı 

o, petrol ~nbargosu me,um neticeıer tenkitlere sebebiyet verdiği· Pazıı ı· (~ iiııü y '' pıl•• ı1 (iiic - y ıı rt t\laeı 
doğurabilecek ve durumu pek z yade ni yazıyor. ~ ~ 
vahimleştirecektir, Londra, 9 (A.A.) - Roy· Çok Heyeeıt ıılı ()ltlıı. \ uı·t ikinci Takı. 

it ' an t«lki.lk menfaati 1 müftaf a- tel'fn c"enette aytarı da bu 
a~ .. 1 bombardımanın petroıam- ınıııı4-1 tı~-, oı·rı·ncı· T:ıkıınıda Bı·re za edılmeksızın, talya Habeş anlaşmaz- 1 baraoıunun tatbik tarihıne '- • 

hğının halli imkansızdır. yakınıa,tıracafım bildirmek- kit ı•şı İki '"1,.1,,1 ile (.~aıı·p (.' nl(ll•. 
Cenevre, 9 (A.A.) Ha vaı ajanıma göre p1anın ı tedlr. ~ J '-

beı h6kQmetl bir blldirfide ana cizgllerl ıunlardır: Londra, 9 (A.A.l - Ha- iki haftadanberi ilıı ile 
ltal1anlann De11teyl ıeb~pıiz Habeılere Kız.I denizde 1 vaa ajan11nın. Adisababa devam eden Halkevl lcupa 
bombardıman ettiklerini ıerbut bir liman vermek' 1 aytarının bildirdlflne göre, t maç'arı pazar ıOnü ıona 
çünk6 orada hiç bir aıker Tlfre bölıeılnln btlyük bir beı ltalyan uçafınıa Dea1I- ermlftfr. Son maçlar Yurt 
bulunmadığmı bildirmekte k11mı ile cenup Ogadenlde ı eye athkları yangın bom· ile ~~ç kulüplerinin btrınci 
ve ıehir hastanelerinin bom ihlfva edec~k genlt bir top balarının verdiği nOfuıca ve ıkıncl takımları arasında 
bardıman ecltlmediil hak- rak parça11nı lta)yaya tuk -- -- 1 yapıldı. 
k d k ı 1 1 1 ve ayrıca Ogadenfn garbın· Tas f Saat 11,30 de halcem Maz 
ın a 1 ta,. ,a an ama11· arru h ld . d b 1 ı . da da dıfer bir bölgeyi de it arın are11n c aı ı1an 

nın a11 ıız oldujunu kaydey ı k l ikinci takımlar1n maçı çok 
1 le d. etme 6zere yine tal1aya - . . 
•me le ar. t h ' 

1
. 

1 
ıuzel geçti 8 rmcı haftayım 

Aditababa, 9 1A A.) - a ~·· etmek. hal· 1 yar 1 111 lar hıftıst ıonunda takım ar yekdiğeri· 
imparatorun eaırile halk ondra. 9 (A.A ) Ankara, g ( A A) _ Ta· ne birer gol atarak berabere 
De11ieden tamame·) çı"arıl yan harp leh iğe göre hal · ıarruf ve yerli mall&r haf· kaldılar lkincı bıftayın da 
mııtır. yan uçakları bütOn cepheler Yurllular ür gol daha attılar 

d k f taıı bu ayın on tktılnde lımel T 

Londra. 9 (A A ) - P• e eıı hareketlerinde bu- 1 Maç boylece 4 - J sayı 
lunmuılar ve oördüklerl Ha· oönünGn saat 15 de Anka . ile Yurt ku-ç:ı.klerfnin üı· rlalen bildlrlldlilne 16re, • H lk d " 
beı kuvvetlt rint bombardı· ra a evin e vereceli ıöy· Uln'ili6 ile ıona erdi. 

ltalya llabeı anlaıaroamaz- levlle açı 1acaktar. Söylev, 
lılına dair lnıtlfz, fran11z man elmlı'erdir. Birinci takımların maçı 

Adiıababa, 9 (A.A) her tarafa yayılacak. saat 14,30 da Birlikten ba-
tekliflerinin ita' yayi o1duk· 

De111ledeki Avrupalı ve · kem Hikmetin ldareıinde 
ça eıaah bir ıurette tatmin Amerikalı doktorlar dünya 1 ngı•ı •ız baıladı. Takımlar ıöylece 
edecek mahiyettedir efkara umumiyeılne hitaben dizilmtılerdi: 

Franıa ve lnıi'tere bu tek· neıreltiklerl bir tebliğde ltal· Güçlüler: Ali, Oıman, 
lifler ha"kandakl millaleanm yan'arın yaphkları hava f rınsız Lonuımılırı. ı·ıılyı Mehmet, lbrablm, İbrahim, 
zecri tefbirler meıeleılnl tel bombardımanında kullandık 1 9 Sabri, Hüseyin, Mehmet, 

kik etmek 6zere önümGzde- ları patlayıcı ve yangın çı- Hıhll dlYlllDIR hıllİ Edip, Niyazı, Hüıeyln 
ki perıembe giınQ topla na· karacı bombaları münhallran Yürtlular: Hasan, Münip, 
cak o1an 18 ler komltestnl iıaretlerf çok uzaktan. görü Pariı, 9 (A.A.) - Cenev ,, Hikmet, f-_min, Fethi, lımall, 
top1anl111na kadar btldlrme· len ve ıehlr dııında bulunan reye aitmekte olan lnılliz Hüıeyin Hulki, lrf an, Celil, 
sini Mu11o'lnden fıtemlıler - k K Dııb•kana bugün partile La- Muzaffer, Stadtyum ı~labahk. Ameri an ızılhaç teıkili · 
di Valle - ü - t ~ Tribünler yizlerce ıeylr r . tına aıt hastahaneler• attık gor ımuf ur. 

... el ile dolu . 
Cenevre, 9 (A.A.J - larmı ve ameliyat hane'erle Gazeteler,. verilen bildi 

Talcımlar daha ilk daki 
Fran11z - lngiliz görüımelerl ıki hasta kotunu yal.lak· riğe göre, her iki bakan ıı· kalarda çevik bir oyun gös· 
tam bir anlaıma ile donal - lannı ve yirmiden fazla in- kı it birltii ılyasa11n1n deva- termele baıladılar . GGçlü 
mıthr. Habet daYHIDID halli ıanm ölümüne ve yaralan mrnda tam bir fikir iHiha lerin ilk alnnı . Ntyazlnin 
için iki taraf müme11llleri· masına sebebiyet verdikte- dı beılediklerlnl teyit etmfı· k11a ve ıılu bir ıutu.. T'lp ı' 
nln bezırladakları plin la- rint bi'dirmekte ve bu feci lerdar ağlarda.. Gol.. 
gf tere hük6mettnce kabul vaziyeti proteıto etmekte· İngiliz Dııbakanı bu ak Top ortada .. Oyun hen6z 
edilir edilmu Muı o dırler. tam Cenevıreye hareketini betinci dakikalarda. Her iki 
1 H b L d 9 (A A ) N t hl Y d takım canla çalıııyor. Yurt lntye, a eı imparatoruna on ra, · · ev e r etmtıtlr arın a gö 

kaleıl tehlikeler atlat.yor gönclerilecekttr. Ve plana york Taymis gazeteıl bu rüımelere devam edıl~c~k 
1 ı Fakat Yurtlular bu lehli· ıöre meMlenln hallinin mil bombardımanın ve bi haıA ve talya Habq harbini doıt 

keler karıııanda mukavtm .. 
letler cemiyetince taıvtp kadın ve çocuklar gibi bJr ca bir bal çareıi bulmak Hücumlara kartı koyuyor· 
edtlfp edllmiyecelt hakl.ında takım gayri muhariplnin için yapılacak tekl~fler mev· 

1 
lar. 

iıkandi ler yapılacaklar. ölilmlerine ıebt-bfyet veril· zuunun e1Uları aranılacak- 25 lbd dakikalar Orua 
Cene•re, 9 (A.A ) - Ha- ••linin Amerak•da tlddetli br. birden deiltli Yurtlular an· 

laııyorlar. Tehlikeli akınlar 
G6çlülerfn tarafına geçti. 
Yurdular fırsatlar kaçır1yor 
'ar 

35 inci dakika. Oyun çok 
heyecanlı Top bir tarafta 
tutunam·yor. Her iki taraf 
tek bir d6ıüncenin, tek Itır 

iıtefln ardında koıuyor: Gol 
atmak. Topu kalesine yak
laıtırmamak. 

40 ncı dakika Top Yur
dun Celilin ayaiında. l k 
bakııta ümitıiz ıtbı ıör6nen 
uzun bir ıut. . Fakat .. Top 
af arda .. Gol. 

Airinci haftayım 
Yurt: 1 . 
Gic: 1.. 
Bu haftıaylmde oyun bl 

raz asabi biraz ıert beıladı 
Güçlüler ıüzel oynuyorlar, 
fakat netlceılz Sonu ael · 
mi yor 

15 inci dakika. Top Güç 
kalesine doiru ilcrhyor, 
Giiçten yana olanlar da, Yurt. 
dan yaııa olan1ar da heyecan 
içinde. Top y6r6yor. GGç 
kaleıl önünde bir k•rıılak. 

Ve nthayet t0I açık Mu 
zaffertn bir •urawu ile ıol. 
Şimdi Yurtlular iki. GGçlll· 

ler bir. 

20 inci dakika. G6ç(Gler 
Yurt kaletl önlerinde. Yart 

kaleclsl Hatan ıGzel kurta • 

rıtlar yapıyor. 

35 inci dakika.. Yurtlu· 

lar mGdafaaya ç~kildiler. 

G6çliler çalapyorlar Kır

kıDCJ dalcilralara dofru Yu. 

rt kaleıi öntlnde blr karıa· 
plalc .. 

Giiçten HGMyinle Yurt kal . 

ecfıf oyun harici edlfdtler. 

Güç dokuz oyunca ile oyn 

ıyor. Oyun çok heyecanlı 

ıol yapmak ümidi Ye 1ap· 

tarmamak ditGnceıl ile her 

iki tıaraf ıon aarretlerlnl 
ıarf ediyorlar Nihayet ha. 

kemin uzun didGfü .. Oyun 
ıonu. 

Böylece Yurtlular bin 
kartı iki ıayı ile ,.11p 19ıdı 
diler 



SAYFA 2 

((Ulus\) un dil yazılarından 

GÜNEŞ-DİL 
----~ ~ .. 

Teorisi Uzerine Notlar -
Türklerde Güneş Kültü yadıgarlan ve Mısudaki ((Ha)) 

Tannsmm Tür~ Kültünden geldiğinin Gün ş·Oil 
Teorisiyle iza~ı 

Oba ob + ağ Türk dilindeki bütün eski ve 

Aba ab -f ağ 

Obak ob +ak 
Omak om .+- ak 

' 
Ubay : ub + ay (=ğ) 
Oma : om+ ağ 
Umay : um + ay (=ğ)6 
Aymak: ay + am +ak 
Oymak: oy + am +ak 

Bu ke 1imeler arasında gö 
sterdığimiz Aymak veya oy· 
mak kelimeıiein elımolojık 

analizinde bir ayrılık görü
yoru~ Bunun izahı teorimiz 
kavrıyanlan içın gayet ba 
sil tir: 

~'Oba,. "obak" "omağ" 
ve aair kelimelerde bız eşaı 
kök olan "Oğ" veya ai ye 
rino onun manasını tem~•· 

aül ve teceaaüm ettiren ob 
'le om ları aldık Çünkü 
güneı • Dil teorisine göre 
bu caizdir. Oymağ yahut 
aymak keltmeainde ise esas 
kök olan (V.+ğl nin ğ ıi 
y olmuı ve bugüne kadar 
muhafaza edilmiıtır. 

Şimdi biz esas kökleri 
meydana çıkarmak suretiyle 
bu kelimeleri karıılaıtıra · 
lam: 

Oba : {oğ) + ob + ağ 
Aba: (ağ) + ab + ağ 
Obak: (oğ) + ob + ağ 
Omak:(oğ} + om + ağ 

Umay: (uğ)-{-um-\-ay [ ==ğl 

Ubay: !ui] + ob +ay [=ğ) 
Oymak: ay ( =ğj +am+ak 

Görülüyorki bu kelimeler 
Güne§ Dil teorisi esaslarına 
göre analiz edilirken tek 
bir köke ırcr. olunuyor ve 
anlatılmıyan tek bir nokta 
kalmıyor. 

Biz bu kelimelerin aynı 

kökten geldiğini ve ıeman 
tik itıbarile birbirine sıliı 
bağlı olduklarını ancak gü 
neş Dıl teorisi nin v .. zeltiği 
esasları tatbik etmekle bu 
luyoruz. Ananevi mektep bu 
kel!meler arasındaki bu sı

kı bağlantı 1ara ve bir kök 
geldiklerini fark edemez au 
anevi mektep Rokchillin ya
ptığı etimoloji den fazla bir 
ıey yapmadı veyapamaz 

ABDÜLKADİR İNAN 
Güneı Dil teorisinin va 

zettiğl esaslar, elimizrle bu. 
lunan küçük bir broşür içi -
ne sığdmlmıt olmakla bera· 
her tarih, filoozfi, filoloji ve 
lengüistik sahasında bugüne 
kadar söylenen pek çok me
vzulara ve yapılan tetkikle· 
re lemaa eden mese1eleri ih
tiva eder. Meseli "güneşin 
ilk insanlar için her şeyden 
üstün bir obje olduğu, dilin 
bundan ~tığı meselesi,, 

16] l/aııdarı B sene önce 
( « Uray» ilıalesi hakklllcln) 
hnşlı!iıylt: neşredilmiş bir 
mukal~min mukaddemesi il · 

de ş 1 satırları yuşrmşlım: < 

Orlwrı abidelcriı> nde :.ikre 
dilen «Umayı> İllcllesi Turk 
/erin m/W i/ralerirıden mi 
dir, yoksa difia lwof mlu 
den mi gelmiştir? Uu mese 
le Jw/\krnda bir şey söyle 
hi:im il\/idrırum: /rnricincfr_ 
<lir 1111 ildlıe11i11 İra11lıiur11ı 
« llumay. Jw111m> lurile ahi 
kud"r u/dkadur olubl/mesi 
birdenbire lıalıru ydlr 

yeni kelimelerin lu nokta
dan tetkikini icap ettirmek
le kalmıyor; Türk ulusunun 
eslu vatanında bulunan asa· 
rı atakayı da bu takımdan 

incelemeyi günün mese1esi 
yaparak knümüze l.öyuyor. 
Demek ki arkeoloğların el 
de ettiği eserler de bi71 bu 
noktarlan alakadar elme ' ıdir. 

Bu sahada di'zi 'erimızin ta 
rıyçe :erimizle sıkı •: birlıği 
yapmaları lazım.lir 

Tbrklerın es\. i 'alanı olan 
Orta Asya ve civarında 1A1 
tay, Yenis~y. garbi Sıbir 

yada] bulunan ve güneı kü 
ltü ile bailı oldu~u llzerl., 
rindekt güneş kuralarındAn 
anlaııLtn putlar çok•anberi 
tarih ve arkeoloji ilimlerin 
in dikkatini celbetmiştlr. 

ArkeoloR Florinski .. Tom
sk Üniversitesi Müzesi,, adlı 
eserinde ıu satırları yazıyor: 

"Bu kavmin dilli ihtiya
cahnı nasıl tıttmin ettiği 

def ın merasiminde ve dini 
kült eserlerinde görü1üyor. 
Bu kavmin mezarları 

gösteriyor ki, bunlar ahiret 
alemine ınanmışlardır Ga 'i· 
ba güneı ali uluhiyet ve 
hayat menba addedilmiştir. 
Mabutlar kut suaetinde ve 
güneı halesi içinde tasvir 
edilmiıtir. Görülüyor ki bu 
nların akideleri, fetişizmden • 

yükselmiştir ,, f 11 
Tarihi eserlerden öğrendi· 

ğimize göre "Güneı Kültü,. 
Türklerde pek eskidir. Bu 
Kültün tarihi devirlere ta
rihten önceki zamanlarda 
kökleımiı bir Kültün deva
mı olarak intikal ettığinde 

ıüphe yoktur. 
Çin tarih kaynaklarında 

tespit edıldıl{ine göre, Hön 
lerin lmperatoru La Otan 

[Büyük Melenin oğlu) Çin 
imperatoruna yazdığı mek 
tupta "yer ve gökten doğ 
muş Güneş ve Ay tarafın 

dan memur edilmiş Hönle · 
rin büyük hakanı ... ,, diye 

yazıyordu 121 
"Hönler beıinci ayda top 

lamrlar. Babalarına, semaye 
yere ve diğer ruhlara kur· 
ban sunarlar Hakan, her 
sabah sarayından çıkarken 
tu'u eden Güneıe. geceleri 
de Aya secde eder,, lJJ. 

Hönlerin bir §Ul esi olan 

"Dunhu" Türkleri de Güne 
ıe ve Aya toparlardı ! 4). 

"Gau·Li,, sülalesinin mü 
essisi olan Çicumin gençli· 
ğinde dü§mandan lrnçarken 
bir ırmağa gelmiı ve "ben 
Güneş oğluyum. Haba ila 

hesiııin torunuyum!" Dem•f 
ırmaktaki balıklar ve kur 

11] Scıhije: Jfı İlkleşrin 
torihli « Ulusı> la olwd11ğu
m11:a ydre Alacıı /uiyıik 

hafrlyalrnda da (diıineş ku 
rslart" 111 yöslereı şeyler 

<·ide edil mi şiir. 
12] fuJ;inoj ( - fliyacenl) 

Sobranie S11cclcn / 28 !Jeyu. 
Jll, /nm 1 /Htrlit•: 2, /JCl!JC 2fj 

!:>J fokinoj, Soh Su 1. 
rn. 

[4] Aym eser, I. 15 L 

TÜRKDILI Birinci Kanun 1 O 

bağalar ona köprü vazifesi 
ni görmüşler 15) 

. .: '·"· -. . , . ' . . 

ll0t '' ııt ı= il llnı I= ıı ı ı ] t ı ı ·· il •. ,,,, .... .,, 1111> ı~ 111 JI Türk1erın ev ve çadır ka 
pıları, genel olarak, şarka 

kArşı olduğu da ta.ıik ve et 
noğraf ya alimlerinin d kka . 
tini celbetmiıtir. 

•• il 111 il . ~. 'jıııı il liii '• 
1. ' .. . ·. ·, 

Prof VV. 81lrtold "ıark 

kü1tü = doğan güneş kültü,. 
nün Türklere mahsus olup 
çok eski zamandan beri Çin· 
lilerin bunu kaydettiklerini 

yazmııtır r6J. 

İlkokul Öğretmenleri- UJusal 
nin Yaptığı Toplantı .. 

----
Ekonomi ve arthrma ~af· 

Kidanlar devrinde (X X 
il. asırlarda) Çinli lerin "ce
nup kü:tü" Türklerin "doğan 
güneş kültü" nü tazyik etti 
Mogol hakimiyeti zamanın· 
da ise 1 u Çin ve Mogal kül 
tü Orta ıuyada resmi kült 
oldu. Bununla berabe·r "do 
ğan güneş kültü,, Türklerde 
devam etti "Mihnir. nan:ei 
Bugari" 17 J adlı .bir yazma 
eserde "K ırgııla r ın 16. ncı 

asırda b°'tle Güdeşe t"ptık1 a 
yazılm ıştır . h"tta Mogollor 
dan bir kısmının da bu ea 
ki Türk dınini devem ettir 
miş o l dukları aörülmüıtür 

Dün şehirimizin bütün ilkokul 
öğretmenleri Halkevinde top
lanarak bir'' öğretmen korosu,, 

' tası 
U 'usal arttırma ve ekono 

mı haftası bu ayın on ikinci 
gününden baılamaktadır. Bu 
h 'lfta dola yısile ıehrimiz art 
tırma ve ekonomi kurumu 
hazırlıklar yapmaktadır. ' teşkiline karar verdiler. 

Kurum tarafından esnaf 
arasında bir vitrin müsa· 
bakası tertip edilmittir Hıı 

müsabakaya ilgili olanlardan 
bir çoğunun iştirak edeceği 

u:nulmıd:tadır. 

Gelenler Gidenler 

İbnü Esir "Mogollar tülu za Mid/wlpaşa 
manda güneşe taparli\r,. di. Dün ıaat on altı da ıeh· 

Okulu 
Kültür direktörü !3 Salim 

Buludan genel savamanı 

iken bu defa terfian Kayse
ri asliye ceza hakimliğine 

atanan gençlerimizden Nefi 
DemirlioAlu yeni ödevine 
gitmek üzere dün ıehrimize 
gelmi§tir. 

yor. (8] rimiz ilk okul öğretmen1 eri 
Prof. Gordlevıkl (Han Ke Halkevinde bir toplantı ya· 

rman) türklerinln kültürlerin pmışlardır Parti ve Halkevi 
den bahseden eserine "bun başkanı B . Lütfi Kırdann 
!arda eski paganizm baki başkanlık ettiği ve kültür 
yeleri virdır: yemin ederken direktörü B. Salim atalağın 
güneş · vursun! derler,, diyor. da ittirak ettiği bu toplantı 
19) bir saat kadar süroıüıtür. 

Altay Türklerinin kozmo- B. Lütfi Kırdar öğretme · 

goni ve mitolojılerinde eık~ nlerin yurdun her yönünde 

Türklerin "Güneş Kültü" olduğu gibi Balıkesırde de 
anan•sı pek bariz olarak Halkevine gösterdikleri ilgi-
göze çarpar. yi takdirle karşıladığanı sö-

Kozmoğoniye göre U'gen yledikten sonra öğretmenle· 
veya Aakay denilen erke!< rden mürekkep bir koro 
tanrı icat ve yarr.rma ku I heyetinin kurulmall için teıe· 
vvelini "Ağene,, den almış 

1 

bbüse geçi lmesinin çok faid 

tar. l 10] eli olacağını anlatm,ıtır 
Altaylıların "günef,,e "ana Bu öğretmenler Halkevi 

aya da 'ata, deklerıne gö 
baıkanlığının bu isteğine hep 

re bu agene güneıten baı· 
ka bir şey değildir. birden me:nnuniyet e ittirak 

«Güneş Dıl» teorisinin 
sahada bize yeni ufuk 1ar 
açacagı ıüphesisdir. Mesela 
eski Mısırlıların <ıRa,. larını 

alahm. 

ederek aralarında bir "Ôğr-

~tmen korosu" kurmayı kar· 

a rlaıtarmıılardır 

Halkevi ~aşkanhğm~an: 
Halkevimiz kurs' ar ıubesi 

tarafından Almanca ile, bi 

len ve bilmeyenlere mahsus 

İngilince kursları açılacak 

Atalık bu öğretmen koros 
unda §ahsan yer alacağını, 

koronun faaliyetini bilhassa 

yakından takip edeceğiri 

söylemek suretile öğretmen
lerin ıavk ve heveslerini ar· 
tar rnıılardır. 

İlk okul öğretmenleri bu· 

ndan sonra her pazartesi, 

.§ Balya ıubayı ve Parti 
baıkanı Abtullah Erat dün 
şehr ımize gel mittir. 

Bir istifa 

cuma günleri Halkevinde 1 

Avcı kulübü ıdare heyeti 
üyeliğinden istifa ettiğimi 

Türkdili vastasiyle bildiri• 
rim, toplaaarak koro için çalış· 

malarına batlıy1tcaklardır Dava vekili Kenan 
-~~-~-~~~-~-

Halkevimiz Tarafından 
Üç Kurs Açıhyor. 

Bayanlar için Fransızca dikiş
nakış kursundan başka bir de 
tezyini resim kursu acılacak. , 

Kurslar büyük bir rağbet 
Görüyor. 

Halkevi kurslar ıubesi ta
rafından Mithatpata okulu· 
nda bayanlar için Fransız 
ca ve dikit, naktı kursu açı 
lmıttır. 

Dersleri öğretmen Naci 

ı tarafından verilecek olan 

1 
Fransızca kursuna timdiye 
kadar 25 kadar bayan ya
zı' mıştır . 

Eski Mısırlıların "R,, ları 

"Güne§ Dil" teorisiyle en 
ilmi bir tekilde §Öyle izah 
olunur: 

Ra = Ağ + ağ = arağ 

= + rag = = Ra 

tar. Dersler 17 12 935 salı 

günü baıhyacakhr İstekli ,. Un ve zaLı're fı'atları ~ 
olanların Halkevi sekreterli· il 

Dıkişin nakış kursuna gel
ince buraya kayıd olanl arın 

adedi elli beşi bulmuıtur. 

Kurs1ar ilk olarak dün 

ders1erine baılamıılardır. Bu 

kursta Nımet dıkiş . Faika, 

el nakıı. Sıddıl<a, makine 

nakşı, metot dersleri göste 

receklerdır 

Türkçedeki ·'ara,, ''arı,, = 
(pak. temiz mukaddes) "ar" 
keıimelerinl de eıki Mısır 

laların "Ra,. kelimesiyle ka· 
rıılaıtırahm: 

19) "Kasım Ttirkleri11de 
kul/ur unstırlarr" Re::an, 
lı1?7. s 11 

( JO) l'abilski, ,ılfayski 

İrıorodsı, S. 89. 

BU GECE 
Şifa 

Eczahanesi 

Nöbetçidir. 

ğine adlMın1 yazdırmaları 

rica olunur. * Halkevimiz kursJıtr ıu -

besi tarafından bayanlara 

mahsus olmak üzere Fran 

sızca kursu açılacaktır . İste· 
kli olanların kaydolmak Ü7 

ere Mithatpa§a okulu baı 

öğretmenliğine müracaatları 

rica olunur. 

s Halkeviıniz kurslar ~U· 

be!li tarafından haftada il<i 

gün olmak üzere Mithatpa 

'" okulunda biçki, dikiş, el 

ve makine nakşı kursu açı· 

lacak ve 9 12. 935 tarı hinde 

işe baılanacaktır İstek l i ol

anların Mithatpaıa oku'u baş 

öğretmenliğine müracaat et 

meleri rica olunur. * Halkevimiz güzel sanat

lar şubesi tarafından tezyini 

resim kunu açılacak . ders · 

lere 9 12 935 günü başlana · 

caktır İstek1ı olanların Hal 

kevi ı1ekreterliğine adlarını 

yazdırmaları rica olunur. 

9 Birinci Kanun Pazartesi 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
. 60 Randımanlı 

70 
80 
Kırma 

NOT: 

.. 
" 

Kuruş 

ıooo 

9~0 

830 

600 

Bu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver 
gisi dahildir. 

Zahire fiat 'arı beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruş 

Sert buğ. 

" " 
Kızılca ., 

Yumuıak ,. 

.. " 
Arpa 
Mısır 

Çavdar 
Kepek 

6 
6 
6 
() 

6 
4 
4 

4 

2 

37,5 
25 
75 
62,5 1 

25 

25 

~----=~~~~~~ .. · 

Bu kurslardan baıka yine 

Ha kevi güzel sanatlar tuh· 

esi tarafından bir tezyini re · 
sım kursu açılmııtır. Bu ku-
rsun kayıt i§ine de dünden 
itibaren beşlanmıı bulunm· 
aktadır . 

Bütün bu kurslar büyük 

bir rağbet görmektedir 

İlsUrel 
Kurulunun ~ün~ü top 

lantısı 
llsürel kurulu dün ilbay 

B. Salim Gündoğanın bat · 
kanlığmda belli top 1 antısfm 

yaparak ile ait itler üzerinde 
görüımüş ve kararlar ver 

miıtir. 

•ı • • • • • • • 
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:··················································· ! v AZAN:! Ya k i t s i z i ~ r a m i y e 1 e d ~.~;: ! 
,. ................................................ .. 
:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: Bahkesir müddeiumumiliginden: 
....................... ~··························~ f'alıkesir ceza evine a'ınacak ekmek bet aylık olarak 

ve kapalı zarf uaulile 1 12 935 tarihinden itibaren on bet 
gün müddetle eksihmeya konulmuftur. Ekmegi vermeye 
istekli olanlar her gün ceza evi direktörlüğüne baı vur
maları ve teminatı muvakkatalarını tamamlayarak ıhale 
günü o'an 16 12 935 gününe müsadif pazarted günü taat 
14 de Balıkesir C müddeiumumiliiinde toplanacak komis 

·········=···•TÜRDILlNIN HIKAYESİ:l •••• : •••••••• : 
- Sen ne dersen de ya v

rum .. O kadın beni aldatı
yor .. Onu ne kadar seviyo· 
rum bilsen Aradan seneler 
geçtıei halde hali gön'ümde 
1 k niıanh günlerin s~vgisine 
benzer çılgın bir sevgi var. 
Onsuz hayatı, atılmaz kızıl 
bir çöl bulurum . . O benim 
her ıeyimdi Ben onu Hnı· 
yorum ki sevmek için ya
rataldım . Şımdi bile yaralı 

gönlümün kıskanç ve tırma· 
layıcı sevgiyle hali seviyo
rum . Fakat heyhat!. 

Aysel, artık, o Aysel değıl 
Cahıt.. 

ta, yükııek o\ ulların bütü 
çağlarını beraber yaıa mıt· 

lardı.. Cahit zengin olduğu 
için okumasınm arta kalan 
zamanını Avrupada tama· 
mlamı~tı . Genç yaıda in 
hisarlar müfettiıi oluvermitti . 

Nıyazi bir dairenin kati· 

biydi 
Aldığı maaı namuslu v~ 

terbiyeli bir kadınla orta 
bir hayat temin edebi· 
lirdi .. 

ikisi de susmuı Marmara 
nın gittıkçe gölgeleıen en· 
ginlerine dalgın bakıyorlardı .• 

Susmak en derin teselli bir 
idi.. Gönül acısını avuta· 

Genç işyar susmuştu. Sol- bilmek yine bir gönül me· 
aun bir ayın ince bir bulut ıe' esiydı . Cahıt bir iki yut 
tan sıyrılıp i k ıııklariyle kun 'u . Arkadaıının ellerini 
arkaJaıının yüzüne b ~ kan ellerinin içine aldı . Ateı 
Cahil onu gözleri dolgun gibiydi o parmak'ar . . Yana 
ve yaılı bu nıuıtu . Zavallı yor Yanıyordu . .. 
çocuk ne kadar istırap çe Bir kadın Bir gönül da· 
kiyordu.. ha alevlemiıti.. Kadın onun 

Onlar üç sene evel bir için yanan Vf yakılanlar. Bu 
birini çı ' gınca severek alm ateıleri söndürebilreydi belki 
ıılardı Cahit ara ııra arka- ozaman .. Uzakta bir köpek 
daıının evine uiradıkça, on havladı. Gece enain ve göz 
ların pek temiz ıaf ve lekesiz yaılıydı düıünüyordu . f'u 
bulduğu yaşay .ılarına imre Yakılanlar tçinde Niyazi 
nir, hala bekar kalclıjına olmayacaktı. Aysel bu 
için için üzülürdü. . nu yapmıyacakta. Ya 

Niyaziyi, Ayselin kocasını pacaktı daima yapamazdı ki 

pe~ küçükten tanırdı ilk, or (Sonu Var) ı 

1 BALIHSIR DEft[ROARLIGI ILlNLARI l 1 

1 
1 Bed• li 

Lira kuruı 

gayri 

miktarı adedı 

metre 

menkulün 

cinıi mevkii 

120 00 Dükkan Sahnifar mahaıleıi 

19) 00 ı Mai aza .. " 
45 00 2488 1 Tarla Köıeler 

41 00 2600 \ " 
Kara tepe 

31 63 Arsa İvrindi 

Yukarıda evsaf ve ecnaaı yazı'ı gayri menkullerin pe· 

ıin bedelle müzayedesi esnasında Sahnisar mahallesinde· 
ki dükkana talip çıkmamıf ve diğerlerine verilen hizalar 
ındaki bedellerde hattı layık görülmemiı olduğundan ar 
tırma ve eksiltme kanununun 43 maddesi mucibince 
17 12 935 tarihine müsadif salı günü ihalesi icra edılmek 
üzere 6 12 935 den 17 12 935 tarihine kadar müzayede 
on gün müddetle uzadılmııtır Ta' ıplerin -yevmi nnkürde 
saat on beıte teminat akçasile birlikte Defterdarlığa ve 
faıla malumat almak iıtiyen 1 erin milli emlak müdüriyeti· 

ne müracaatları ilan olunur. 

1 - 1 

c ALEV KAMÇILARı-) 
ULUSAL ROMAN: N! 22 YAZAN: 

MU ~MMER GÔZALAN 

BiRiNCi BI lOM 
Prenses 1 .. . J ın aparlı · 

manı ağzına kadar c1olmuı 
tu Binlerce mumluk ampu· 
ilerin bol ıııiile adeta gün · 
düze çevrilen salonlarda 
muhteıem tuvaletlerile elli 
den fazla kadın ve hir o 
kadar da erkek misafir var · 
dı. istanbulun en kibar en 
mümtaz ıahsiyetlcrini bura
da görmek kabildi. İki Arap 
köle ellerinde güm üt tepsi · 
ler içinde kıristal bardak 
(arla mütt~madiyen ıampan 
ya taııyorlardı. 

Salonun bir köıeılnde yer 
almıı mükellef bir caz, yeni 
bir dansa bııı1amııtı. Çiftler 
par!ak zemin üzerinde dön 
mefe baıladılar. Fraklı er
kekler, güzel kadın
ların beline sarılmıf, müzi· 

tın gıcıklayıcı nafmelerine 

kendilerini kaptırarak mü· 
temadiyen dönüyorlardı . 

Orada burada toplanmıı 
ufak guruplar kendi arala · 
rında hararetle münakaıa 
lara dalmıılar. Kimi moda 
cereyanından, kimi siyasetten 
bahs'!diyor, müzik ve danı . 
la pek okadar a 1ikadar ol 
mıyorlardı. 

Eski bir ıehremini lstan· 
bul sokaklarının biçinıai:ılf. 
ğinl anlatıyor. kendi zama 
nında yapılan işlerin pilan . 
çosunu büyük bir iftiharla 
anlatıp duruyordu. Ya l dızlı 
bir masanın ba~ında üzerin · 
de 1 •. ] Hanedan armasını 

taııyan geniı bir ko1tuğa 
,gömülmüı Prense~! . · ) yaıı 
nın bir hayli ilerlemesine rağ 

men bir genç kız gibi ıuh 

İtalyanın Şarki Afrika-
da Yaptığı Değişiklik 

((Süel hareketler ne italya ordusu i~aresine ve ne İtal
ya politikacıla11na gelecek sulh gö. üşmelen için kesin 

oir ihtiyaç olan hakimiyet verme~i)) 

yonda hazır bulunmaları tlin olunur. 4 1 330 

BAlllESfR ASK(Rr SATINAlMA 

IOMiSJONU ilANlARI .. 
23 ikinci teşrin tarihli 

Fö1 kiıer Beobahterden: 
Şarki Afrikada yapılan 

değiıiklik. arsıulusal matbu 
atta birçok kombinezon ve 
tefsirlere çığır açtı. İtalyan · 
larm glriıtiklerl bu seferin 
kumandanlığlnda yaptıkları 

değişikliğin sebebini araıtı
rıp an 1amak güç btr mese
le değildir , 

Sıyaıal edurum halya111a · 
rın ne kadar a 1eyhine çev
rılir ve zecri tedbirler, önü J 
müzdeki günler içinde harp 
alanlarında teaitin\ ne ka 
dar gösterirse, tekmil sıyasa 
için olduju kadar , süel ha
reketler için de, İtalyan 
kamandı sının bütün cephe 
lerde kesin olarark bir si 
li.h zaferi kazanmaları o 
ntsbelte zaı uret Jıa ini ala
caktır. 

Çünkü büyük ve kesin 
bir süel zafer yalnız Negüsü 
hal yanlara tavizlerde bulu
nan bır su'hun aktıne mey 
)ettirmekle kalmaz, Avrupa 
ve Avrupa dııında İtalyaya 
kartı düımanca bir ta vur 
takınmıı olan devlet lerl ita· 
)yanların süel muvaffaluye · 

tlere dayanan genlt ölçüde 
arazi almak isteği afbi bir 
emrivakie kendilerini uy
durmak ıstarabında bara · 
kır. 

Bugüne kadar cereyan 

eden ıüel hareketlt>r ne İtal 
ya ordusu idaresine ve ne 
de İtalya politikacılarına 

gelecek sulh görüımeleri için 
kesfn bir ihtiyaç olan haki 
mi yeti vermedi. Bu üstünlük 
hiQ olmazsa, Eritre ve So· 
mali sömürgeleri arasında 
bir kara irtibatı halinde 
tecel 11 etmeli idi; yani çok 
kıymetli olan Harrar mın · 

takası italyan askerleri tara. 
fından ifgal edtlmiı olmalı 
idi. 

tebessümlerini etrafa da ğıtı· 
yordu . Onun biraz ileninde 
Belkıs hanımefendiyi görü
yoruz. 

Bell<is, Fil<ret beyin intl 
harından sonra günün meı 
hur ıinemalıırı arasına gir· 
mfşti. Her yerde ondan ba 
hsediliyordu. Tabii bu mu· 
bahaselerde [Fatmanın J ser. 
mayesi hiçte mevzubahs ol 
mıyordu Onu ktmsenm ta· 
nımasına imkan yoktu. 

Fatma hammın müıteri· 

leri bir prenses sarayına gi
remiyecek kadar küçük in 

sanlardı Belkis hanımefen 
di ise, ya bir kulüpte ve 
yahut bir baloda vaktini 
geçiriyor. Beyoğluna çıktığı 
zaman son model IDoçJ ot 
omobi'inden aşağı inmiyor· 

du. 
Prensesin etrafına topla 

nmıı birkaç delikanlı bu 
yetmitlik genç kıza kur 
y.ıpmak'a mefguldü. Bir ar· 
alık mubahasenin ıek 1 i aık 
te'ikkilerlne dök6ldü Genç 
lerden birt: 

Aık bir meyva gibi-

General de Bononun bu 
güne kadar hiç şüphe yok 
ki gayet kurnazca tatbik 
ettiği taktik, güçleımlf olan 
11yasal ve ekonomik 
ıartlar içinde harbın 
bundan sonraki devamı için 

Balıkesir garnizonundaki müseıeler ihtiyacı için 2500 
kilo havuç ve 2500 kılo pançarın açık eksiltme ile satın 

ahnacağınclan ve ihale günü olarak 25 12 Y:•5 çarıamba 
günü saat 10 na teıbit edılmiıtir. Bunların tutarı 187,5 
liradır Teminatı la 14 lira l 4 kuruft .r lıteklilerin muay • 
yen gün ve saatte ukeri satın alma komisyonı:na müra· 

yakın zamanda kati bir za
fer kazanılacağına artık ka· 
naat verdirecek mahiyette 
değil d ır 

caatları. 4 1 

Kay'p mühürler Bıhkesir S.H. Hakimliğinden: 
Bugüne deiin hemen he

men yalnız italyan subayla 
ranın kumandıısındaki yerH 
askerlerlcs yapılan çarpııma· 
lar, İtalya beyaz askerleri 
nin korunmasına f aydıı11 do. 
kunmut ve ana yurdda htı 
ılyatın aleyhe dönmedne ve 
maneviyatın bozulmasına en 
gel olmaktan hatka bir ite 
yaramamııtır. 

Noyes Viner Jurnaldan: 
Haftanın en ehemmiyetli 

hadisesi, halya ordusuna bu· 
güne kadar kumanda eden 
General de Bononun yerine 
Mar.ııal Hadoglio getirilme
sidir. Kumandanlıkta yapılan 
böyle bir değiıiklik asli me· 1 
muriyete alamet degiıdir. 

İtalya milletler cemiyetinde
ki devletlerin tazyiki altına 
girmit zecri tedbirler baıla
mııtır . Halbuki Habetistan 
daki harp henüz baılangıç 
safhasını aıamamııtır. 

ltalya hükümeti önderinin 
ne kadar ağır hir mesuliyet 
altına girdiğ ; ni kestirmek 

zor bir tey olmadığı gibi, he
nüz daha kati olarak bilin
memekle beraber, hoınu -

duzluğun baıgöstermif olma 
sı dolayısiyle duyulan asabi· 
yete de hatc V<!rmemek el · 
de değildir 

De Bononun planı, teksif 
edilmiı kuvvetlerle Maka ile 
üzerinden cenuba doğru taz · 
yık f"pmak yeri kalan cep 
helerde ise, ufak defek mu 
vaffakıyetlerle iktifa etmek 
fikrine dayanıyordu 

dir dedi. Nasıl her meyva- ı 
nın kendisine göre batka 

Balıkesir malsandıiından 
almakta o!dujum mal6liyet 
maaııma ait tatbik mührü
mü zayi eyledtjimden yeni· 
sini çıkarttım. Eskisinin hük
mü olmadığı ilin olunur. 

Ya fcılar nahiyesinin 

Alan köyünden ve 
askari malullerden 
Mehmet O. Mehmet 

~ İzzet adlı mühürümü 
kaybettim. Yen isini alacai 
ımdan hükmü olmadıjı i An 
o'unur. 

Ortamandıradan Mus· 

taf a oğlu İzzet 
tf Aziz ad'ı mührümü ka 

ybettlm. Yenisini alacağım 
dan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Mahmudiye kooperau. 
ft ortağı 86 numara1 ı 
Haydar oğlu Aziz 

~ Ali adlı mühürümü ka· 
ybettim Y t-nisini alacağım 
dan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Orta mandıradan Ya· 
kup oğlu Ali 

:::i Yahya adlı mührümü 
kaybettim Y enislni alaca
ğımdan hükmü olmadığı 
ilin o 1unur 

Ômerköy kooperatifi 
ortağı 137 numarala 
İshak oğlu Yahya 

~ Hanife adlı mührümü 
kaybettim Y enisinl alaca· 
ğımdan hükmü olmadığı 
ilin o 'unur. 

Mahmudiye kooperatf. 
fi ortalı 80 numaralı 

Hacımolla kızı Hanife 
§ lsmail adlı mühiirümü 

kaybettim İsmail Alhan ola-

hoppalığile ona sırnaıtılar: 
- Rica ederim siz de fi 

bir tadı, batka bir lezzeti 1 krıntzi söyleyiniz. 
vana, her değiıen aıkta in· - Pek ili mademki il 
sana böyle mütenevv6 bir rar ediyorsunuz söyleyim. 
zevk verir . Aık ne bir çoklarının ıöyledi· 

Sonra Prensese yaranmak ği gibi bir zevk teheyyücü 
için ilave etti: ve ne de bir çoklarımn düıü 

- Hlç dikkat ettiniz mi? ndüğü gibi bır hayvanhk 
Ezik kirazlar daha lezzetle vasıtası dettldtr. Aık çok te· 
yenilir Ben olmamıı bir mi:ı duyguların en sona va-
yemtıe eyice kemale gelmiı rabildiği bir telcimül mer-
btr mey vayı tercih ederim halesidir . l!en böyle düıün 
Diğer biri atıldı: üyorum. 

Çürümüı olmamak ıa . Belkisin bu fikirleri etra 
rtile. fındakilerl derin bir hayre 

Belkts. ya! nız dinliyordu. te düşürdü Şimdiye kadar 
Uzun ağızlığmdaki sigara · birçok dedi kodulara mev· 
nın külünü parmağile silke· zu leıkil etmiı olan bu es 
rek yarı kapalı gözlerle ba rarla kadından böyle bir ce· 
kıyordıı . Baıını yaslandığı vap beklemiyorlardı. İki genç 
geniı koltuğun arkalığına adam dudaklarını büktüler 
dayamııtı . Gözlüklü ıitman Bu sırada bir köyle Prensese 
bir avukat ona seslendi: iki misafirin daha gt>ldifinl 

- Stz ne fikirdesiniz ha bildirdi. Az sonra mühendis 
mmefendi? Hikmetle, mühendis Macit 

- Benim aık için pekte salona girerek Prensesin ön 
iyi fikirlerim yok . Mubaha ünde eğildiler . 

senize karıımamağı tercih Takdim mernsiminden so 
ederim. nra herkes yine kendi mev· 

iki genç adam bir çocuk zuuna döndü İki mühendis 

Balıkesir Oinkciler maha· 
Hesinden Raııt oflu Abdul 
kadir t .trafından Dinkçiler 
mahallesinden Basri oğlu 
Mehmet Basri fi azı Münev -
ver aleyhlerıne açhlı ma 
hallede kiin bir bab evle· 
rlnin taksimi davasının ya. 
pılmakta olan muha1't me· 
de: Müddet aleyh!erden Mü
nevver ıösterilen adreıte 

bulunmadıiı ıibi nerede 
olduğu da meçhul bulunduiu 
namına çıkarılan davetiye 

zahrındaki mübatirin meıru 
batından anlaıılmakla mu 
hakemece Mezbure Münev
vere ilanen teblifat ifasına 
karar verilmiı olduğundan 
muhakemenin muallak bul· 
unduğu 16 12 935 tarihinde 
saat 10 da Balıkesir sulh hu
kuk muhakemesinde hazır 

bulunması tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur . 

rak yenisini alacağımdan 

eski mühürl\mün hGkmü ol · 
madığı ilin olunur. 

Orta mandıra köyün · 
den Hüseylnbey of1u 

lsmatl Alhan 
~ Ferhat adlı mülıürümü 

kaybettim. Ferhat Demir 
olarak yenisini alacağımdan 
es!<isinin hilkmü olmadıfı 

ilin olunur. 
Ortamandırftdan Ham· 
za oğlu Ferhat Demir 

~ Bayram adlı mühürümü 
kaybettim. Yen isini alaca· 
fımdan eskisinin hükmü ol· 
madığı tlin olunur. 

Ortamandıradan Meh. 
met oğlu Bayram 

ler uf ak masanın baıına ka· 
rıılıkh oturmuılar kölelerin 
settrdiii ıampanyayı içiyor 
lardı. 

Belkisin gözleri daktkala 
rdan beri Macidin üzerinden 
ayrılmıyordu. Bu uzun bo
ylu esmer de'ikanlı onu çok 
a 1lkadar etmitti · 

Senelerden ıonra ilk dela 
içinde bir ıeyin krrıldıfıDI 

baygın bir arzunun kalbini 
kanatarak kendisine atlam
ak ihtiyacı verdiğini hl11e · 
diyordu. Salonun gürültüsü· 
nden ayrılarak kendi düıün
celerine saplanıp kalmııtı. 

Bazı kadınlar isterler. Fa· 
kat bir çift kol kendilerini 
sarınca, dudaklarına ıehve 

tin zevki damladıktan son · 
ra bıkarlar . Onlar için aı 

kın hududu bundan ibaret· 
tir Yine bazı kadınlar iste · 
rler . lsterlt-r ki o kendilerini 
saran bir çift kol uzun bir 
hayat imtidadınca bir daha 
hiç çözülmHin. Çünkü bu 
kollar onlar için kıymetli 

bir aıkın balları dır. 
- BlTMEDI-
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