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TORK DİLİ EVİ 
Balıkesir 

Yıllığı: 800, altıaylrğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmi~ sayılar 

25 kuruştur. \... ______ _) 

SAYI: 9grı7 PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI CIK.AR.. ONUNCU YIL 

(;eıeıı K<tclrf)<l<a Y t~ı·leı·i l)eğişti rileıı 

Üğrehıwnlt'rlt• \eni. t\!lezunların \'e 
1) i ğc ı· \ / i 1 '' ~1(~t1 e r el~ 11 11 i ı ı ı iz t~ V ~ ı· i 1e11 -
leı·iıı \ 'T eııi ()clevleı·i (; i)s!eı·i l ıııck tefi i r. Edirne 
Şehrimiz öğıetmen kadro 

launm Kültür Bakanlığınca 
onaylandığını, ilbayhğa gön 
derildiğini dünkü sayımızda 

Yazmı~tık 
Yerleri değişen öğretmen 

lerln ad arını afağıya yazı -

Yor uz: 
Balıkesir Gazi okulun<laki 

değlfiklikler: 
ı~aşöğretmen Niyazi İvrindi 

başöğretmenliğine, öğretmen 

Kamil Paşaköy okulu baş
öğretmenliğine, Ece Edin 
cik birinci okul ba~öğretmen 
liğlne, Sarra Balıkesir istik 
lal başöğretmenliğıne, Şayan 

Kl\yapa başöğretmenliğine 
İsmail Hakkı Dursunbey bi 
rinci okul başöğretmenliğine, 
Nihat Sındırgı birincı okul 

Öğretmen iğine, Ahmet To 
lon Aktarma öğretmenliğine. 
Kamile, Aydıncık ikin .:i okul 

öğretmenliğine 

Alişuurl okulu: 
Baş öğretmen Faık Ban 

dırma dördüncü okul baı 
öğretmenliğine, Abdullah 

Namık Kemal: Baıöğret reketli öğretmeni Şevket 
meni Süat Sındırgı birinci İvrindi öğretmenlığine, Ba · p 1, 'f 1 
okul başöğretmenlığine, lıkesir Kirne öğretmeni !)a eyniri ve KOOperatı er 
Mediha K a y a p a lim Sarnaç öğretmenliğine, EdirnP., 26 [ A A. J Edir 
okulu öğretmeliğine Yaylabayır öğretmeni Ferit nede i<ozacılığın can'andırıl· 
Alheylul ö~retmeni Firdevs İvrindi öğretmenliğine, Çaypı ması ve Edirne peyniri iç 
Halya birinci okul öğretmen- 1 nar öğretmeni Riza Karacalar ve dış pazarda eski revacı-

• 
1 ı .... S ğ 1 k bi 1 nı bulmak maksadı·!..,, 1 rak liğine, istiklal okulu ba, öğretmen igine, usı ır ı ~ 

M yada muhte1if tipte koope · 
öğretmeni l-lacer, Susağarlık rinci okul öğretmeni ünevver 

1 
ratiflerin kurulması için tet-

ikinci okul ba~ öğretmenli· ikinci okul ö'ğretmenliğine, 
A kikata başlanmııtır. 

ğlne, kıf Giresun öğret .:>usığırlıl, ikinci okul baş öğ '===-=======,=====! 
menliğine, Lütfiye Aliıuurl retmeni Ahmet Mithat ı 
öğretmen!iğine.. ı birinci okul öğretmenliğine, 

Ova köy öğretmeni M Susuğırlık ikinci okul öğret 
Sıtkı Pamukçu okulu öğret- 1 meni Cevdet Balıkesir Duın· 
menliğine, Aslantepe öğret· lupınar başöğretmenlığine, 

meni M Sabri Havran bi· Yıldaz öğretmeni M. Cavit 
rinci obul öğretmenlığine, I Zeytinli öğretmenliğine. 

Nt·rgıs öğretmeni Fahri Ka· l Ümıteli öğretmeni Mehmet 

ramanköy öğretmenliğine, 
1 

Yıldız. öğretmenliğin<', Dur 
İskele köyü öğretmeni Ya- sunbey birinci okul başöğret
kup Yeniköy öğretmenliğine, I meni Abdülkadir Kepsüt 

Ergene baş öğretmeni M. öğretmenliğine, Duuunbt:y 

Nuri Sarıköy öğretmen iği · ikinci okul öğretmeni Hilmi 
ne, Ergene öğretmeni .::.arnıç bafôğretmen\iğine, 
Sül~yman lvrindi öğretmen Dursunbey ikinci okul öğret-
liğine, Kepsüt ba~ öğretme meni Seniha Ba 'ık esir MI· 

1 

1 

Bayındırhk 
-

Bakam Ankaraya dön~ü 
Ankara. 26 [AA.} - Fev

zipaşa Diyanbeldr ballının 
açıhı törenini yapan Bayın 
dırlık Bailt nı Ali Çetinkaya, 
beraberlerindeki heyet bu 
gün tehirimize dönmüıtür 

Zır at 
Ban~ası genel kurulu toplandı 

Ankara, 26 1 A.A J - Zı · 
raat bankası g1;>nel kurulu 
bugün toplanmııtar. 

8u feci ha~;se şehirimize bir buçuk ~ilometre kadar 
uza~h~ta olan fazlı ~uyu su cıvarmda ormuştur. Ceset 

tamnmıyacak ~ir ~al~e ~ulundu. 
Ôtey akşam şehrimiz ista

syonunda bir kişının ölümü 
ile neticel~nen çok ac•klı 
bir tren kazası olmuştur. 

Saat on sekizde gelen po· 
ıta treni istasyona bir buçuk 
ki 1ometre kadar me af ede 
karaı1lıkta her nasılsa bir 
adam çeğnemiştir. 

Fakat bu acıklı ka1anın o 
akşa n ne makinist, ne de 
yolcu1ar tarafmdaıı farkmn 
varılamamıştar. 

1 

1 

1 

Ancak sabahleyin civar

dan gelip geçenler vücudu 

param parça olmuf bir ada j 
mın kanlar içinde hat üze 1 
rinde ycıtmakta olduğunu 
hayreee görmüş1erdir. Ha· 1 

dise derhal po ise akset 

miştir. 

Cumuriyet genel sa va 

ayaklar param parça olarak 
bulunmuıtur. Vücudun ke · 
silmiyen ve parçalanmıyan 

hemen hiç bir yeri kalma· 

mak ıartile f'zilmit ve yam 
yassı olmuştur. Onun ıçın 

vücut olarak ortada hiç bir 
şey kalmamıı demek daha 
doğrudur. 

Ceset kime aittir? 
Bu kadar feci bir vazi

yette bu1unan ceset üze 

rinde yapı'an tahkikat ve 
araştırma sonunda l<aza kur· 

hanıınn aııke'i malullerden 
Bfgali 'üleyman oğlu Hasan 
Çavuş olduğu tahakkuk 

etmiştir. 

Hasnn Çavuı kark beı ya 
şiarında ktldardır. 

manlığı, hükümet ôoktoı u 
derhal vnka mahalline gid 
erek ilk tahldkatı yapmııla 
rdır. 

Kendisinin pek perişan · 

bir ha de ötekinin berikinin 
yardımile geçindiği. son gün· 
Ierde askeri muamelatmı 

\ yaptırmRk için çahıtağı 
Facia, tah\dk heyetı üze· 

rinde büyük bir acı uyandı· ı 
rmıştır . 

Çünki ceset tam olarak or. 
tada görünmemektedir. ~a,, 1 

ezilmiş ve kopmuş, ko 1un biri 
parçalanmı_§, değerinin ya 1 
rısı ayrılmış, vücut ortadan 
kesik ve kopuk bir halde, 

ve uyku hl'lstalığma müb· 
tela olduğu anlaşılmaktadır. 

Ceset memleket hastah 

anesine 'kaldmlarak otöpst 
yapılmış, defnine ruhsat ve 

rilmiştir. 

Hadisenin şekli, 01 uıu ha · 
kkmdaki tahkikat derinleı-
tırılmektedir. Balakesir Ergene baıöğret· 

tnenliğ:ne, Hayriye Kepsüt 
öğretmenliğine, .... ami Hav 

ran ikinci okul baıöğretme 
nliğine, Dumlupınar okulu: 

ni İzzet Balıke5ir Gazi baı tatpaıa öğretmenliğine, Dur· 
öğretmenliğe. Kepsüt öğret· 1 sunbey l§ıklar öğretmeni Sa-

meni İbrahim bu okulun lih Sındırgı Iııklar öğretmen. 
baı öğretmenliğine, Karaca· liğlne, Dursunbey Yassıören 

lar öğretmeni Ramazan Ça· öğretmeni Saffet Dursunbey 

yırpınar öğretmenlığine, İv- İnekotlar öğretmenlağine. Ki· 

~\ll aı·eş••I l)e lloııo l)iyoı· ki: 
Başöğretmeni Ahmet Nuri 
llavran birinci okul öğretm
en1iğine, Kerim Balıkesir 

Nam k Kemal başöğrctme· 

nliğine. 

inkılap dersleri 

Recep Peker il~-~ersi verdi 
İstanbul, 26 ( ÔzeJ\ C . 

H.P. Genel ekreteri Kütah 
ya saylavı Recep Peker. 
bugün Üniversitede bu sene· 
nin ilk inkılap dersini ver· 

tnirtir 
-=================== 

Bir kova 
Dolusu kan a~ıttılar 

İstanbul, 26 (Özel) Sof. 
yan bildiriliyor: 
Hakçı bir iğınin yaptığı 

gösterilere fıtırak e'.ien içba. 1 

kana ııolcen h üyelerinden 1 

birisi tarafandan bir kova 
doluıu kan atılmak istenmiş 
tır. Bakan M Sofa doğru 

dökülen kanan mühim bir 
kısmı buna mani olmıya ça 
lııan bir jandarmanın üze 
rine dökülmüflÜr Bu a 'am 
hakkında tahkikata başlan 

tnııtır. 

.. _.. --
rindi baı öğretmeni Kemal reç öğretmeni Ziya 
Korucu bat öğretmenliğine, Sarnıç öğretmenlfğine, İne· 
İvrindi öğretmeni Hilmi Gö kollar öğretmeni Mebruke 
meniç öğretmenliğine, ~e- ( Sonu ikinci sayfada ) 

"Kaza ıla · 1 Muvaff akıye e Aldanm 
amahdır. H rp Şimdi Başlamıştır.,, 

Genç Bir 
Do~torumuzu kay~ettik. 
İstihkam taburu doktorla· 

rından B. Feyzi evelki gün 

Kahirede ~idtktli )'ağına rlilrdan ltalyan hare
ingilterealeJhine-nümayişler k e ti d 11 r d 11. ık i m ii h i nı il a lw ş o rd usu 

Pariıı, 2s <AA.) - Lon· • t<trıı•ı•ıızil llitZırlillllYt)I·. 
kısa bir hastalıktan sonra öl· 
müştür. 

Pek genç yaıta hayata 
göderinl yuman B F eyz.i· 
nin ölümü büvük bir tees· 
sürle karşılan~ııtar. 

Genç Doktorun cenazesi 
bandonun lıtiraki ile dün 
süel ve sivil doktorlar, sü 
baylar, ve kendisini tanıyan -

lar tarafandan gözya~ları ara
sından kaldırılmıı ve ebedi 
medtenine bırakılmııtır. 
TÜRDİLI: Ailesinin, arka 

da,larınm acılaranı paylaşır 
ve kendi'erine ba~sağhgı 
di' eriz -v-

Malatya ~ez fa~ri~ssı 
Ankara, 26(Ôzel) Ma· 

latyn bf'z fabrikasının kurul 
m<lsı iç:n iı, Zi:nnt \"C Sü 
mer banka 1an bir şirk t vü 
cuda getireceklerdir. 

dradan bildirıldiğine göre 

Kahiredeki liberaller bir be 

yanname neşrederek parti· 

leri egemenlik mücadelesi

ne ve 1923 kanunu esasisine 

dönmek için lngiltere aley. 

hinde birleşik bir cephe ku· 

rmağa. davet etmitlir. 

Kral 
Tezahüratla karşılandı 
Atına, 26 (A.A.) Yu· 

nan kra 1 ı dün sabah saat 

onda Atinaya varmış ve le· 

1uhüıatla karşılanmııtır. 

Atirın, 26 (AA) Yu 

nan kabinesi krala ıstifasını 

vermiıtir. 

Cenevre, 26 (A A.) Roy· 
terin Londradan bildirdiği 

ne göre, ltalyanlar Ogaden 
cepheı;inde de yağmurlardan 
ilerliyememektedirler. 

Şimal cephesinde de mev
kilerini tahkim ve kuvvet 
fer arasında kı ı rtı batı tesise 
çalıımaktadır. Bu cephed€ 
iki mühim Habeş ordusu 
taarruza hazarlanmaktdır. 

Londra, 26 (A.A ) - Oey 
li telgraf m süel yazıcısı ge 
neral T •inperley İtalyan ki 
tanlanın iaıe ve ma 1 .ıeme 
bakımmdan muvaffabyet 
sizliğe uğrayacağı hakkmda 
ki şayialar münasebetile 
diyor ki: 

Bu yüzden bir muvaffa
kıyetsizlik daima mevcuttur 
Yeni başkumandanm yapa 
cağı ilk tedbir İtalyan kıta. 
atını rakam itibarile azalt 

mak olacaktır İtalya için 
yağmurlar ve zecri tedblr'er 
devresi pek yakında kendi 
ni gösterecektir. 

Londra, 26 (AA) - Adi 
sababan bildirildiğe göre, 
Ras Seyyum kıtalan dün 

Makallenln şlmalınde üç 
İtalyan taburunu hezimete 

uğratmışlardır. 

Londra, 26 (AA.) - As 
ınaradan bildirildiğine göre, 
Mareıal De Bono zabitlere 
madalyalar verirken kaza· 
nılan muvaffakıyet1ere al. 
danarftk uykuya dalınma • 
masım söylemiş ve harp 
şimdi baılamııtır demittir. 

E~i_r~e~-i~ i 
~~;,~~~~~0ıl,~~nu~udır 1SOrası kinunu ~amutara galdi 

Devlet 

ne dün kurlu uşununun on 
üçüncü yıl dönümünün ee 
vinç ve heyecan'a lrntlula-
mışlır. 

Törende bir çok saylav 
lar ve generallar bulunmuş
tur. 

1 Ankara, 26 (Özel) Eı-

ki teıkilatı değiıtirilerek ha · 

zırlanan yeni devlet ıürası 

kanunu Kamulaya veri1mit· 

tir. Bu kanun, yakında mü· 

zakere edilecektir 



SAYFA 2 TÜRKOILl 

«Ulus» un dil yazılarından 

SABAH 
«J. Sabah. sa bağ · il, saba~ley, sa~ağley - 111. sabah· 
leyin, sabağleyin » sözlerinin etimoloji. morfolojı, 

f onetit ba~ımmdan analizi 
"Hala gelmedi,, dediğimiı 

zaman "gt!lmesi için icap 
eden yürüyüt hareket kuv 
vet v . s. tamam oldu, fakat 
gelmedi,, manasını kastede· 
riz. 

Not (Hal) sözünf,n "gidiş. 
hareket, cereyan., mefhum· 
larmda tabiatiyle (zamanl 
mefhumu vardır. Onun için , 
[hali gelmedi! ifa~esini [elini 
gelmedi 1 diye de anlıya bili · 
riz. 

(Hala) sözünün (h = k) 
olır·asiyle, (Kalığ) [7] ıekli 

de vardır Manası 

demektir. 
"elan,, 

Türkt.ede "kallı [kaldı+ 
ki],, sözü, !zaman} meffhu 
munu iıarei eder. 

Ka 1 tı: "U vakit ki, ne 
zaman ki, o' duğu vakit va 

kta ki,. anlamlarınadır. l8J 

H A l l N 
Kelime, (hal) sözüne [en) 

ekinin gelmesiyle vücut bu 

lmuttur: 
( + n) eki herhangi bir 

sahada bulunan obje, suje 
veya düıünceyi eıaa olan 
obje veya süjeye yaklaıtarır 
ve o andaki vaziyeti ve za· 
manı gösterir Burada esas 
obje !hail dir; ( .+nı eki bu 
objeye hariçten bir düıün

cenin temas ve münasebe · 
tinin gösteriyor ki bunun 

ifadesi vazifesini. [halen} 
sözü görmektedir. Meıda 

bir kimse size herhangi bir 
itin yapı lması fikrini, için· 
de bulunduğumuz vaziyete 
yani "hal,, inize temas et· 
tirse ve dese ki: 

" Siz bu iti yapacak 
mısınız?" 

Ve siz de: 

" Hilen böyle bir 
dü~ünmiyorum, 

Derseniz bu demektir ki; 

Sizin halinize ( +nJ eki ile 
hariçten bir düıüoce yaklaı 
tırılmııtır; fakl'lt siz bu vazi
yette iken o iti düıünmemiı 
olduğumuzu ifade ediyorsu · 
nuz. 

Not: 1 llall kelimesine Ara 
pça lügatıeree türlü mana
lar verilir: 

1 - "Jı, güç kara balçık 
uğlancıklar çıkrığı ki onun 
la yürümek öğretirler, arka 
yükü., (1 j. 

2 - "Her ıeydeki vasfı 
mütegayyir .. derviılere arız 
o 'an keyfiyet, mazi ile mü 

ıtakbel arası" [2J 
3 "Şimdiki zaman ve 

nesnenin oluıu ve bulunuıu,. 
(6! 

4 - "insanın mahüveale· 
yhi olduğu nesne,, r 4 J. 

( 1 lala, halet, hilen) söz 
lerine de "hal cihetiyle ıi 
mdık1 vakitte olmanın ve 
bulunmanın sureti v. s. v s.) 

eril~ktedir. 
1 

... 1 ı P.' t< !!. ı,. leh 
ç~~» ur/w5 K{(ııbc ' cri 
•
278} l V.liur JJcliiıl~rı Pmıl 
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11111111 AMJtttb ı~eiii rr l11s: 

·§iftB) foryaJi l\'(ld )1 umrn,al 

- ü~ 1 a;a~~~ııçwi Lfıg'1l ,11 

SABAH 
SABAG 

Kelimenin etemolojık şek 
)j: 

[ 1J 121 (3) (4) 

[ağ+ aa f- ab +ah] 
! l} Ağ: Köktür "güneı,, 

anlamınadır. 

[LI As: (·+•.); oldukça 
geniı ve uzak bir sahayı 

bu sahada bulunan obejeyi 
ve süjenin bu obje ile mü · 
nasebetfni gösterir. 

Uzak sahada bulunan 
o beje, kökün ifade ettiği 

"güne,,, tir. Süje güneı'e 

münasebet arlyan "insdn" 
dır. Münasebeti iıaret aden 
haber veren, müjdeliyen: 
(ağ + as = aiıu} süzünün 
anlamı oluyor: 

"Parlaklık, beyazlık" de· 
mektir. 

Bu kelime, Pekarskinin 
Yakut Dili Lugatınde aynen 
(Ağaa ) ıeklinde olarak dedi · 
Aimiz manalardadır Yine 
bu lugatte "apağas + bem· 
beyaz,, terimi görülür. 

(Ağas) mürekkekp sözüo 
de ana kök ile ek, kayna 
ıarak [asJ ıekine girer.Ke · 
ndinden sonra ba ıka kök 
veya ekler gelerek kelime 
büyüdükçe (isi ın vokab 
düıebilir. 

f3) Ab · ap.' Köktür. Bu
rada "hareket. imtidat, uza
ma,, gösterir (Aı) ı , yani 
parlaldığı: uzanıp gözümüze 
gelmesi anlamiyle tamamlar 

As + ap - , s + ap = 
sap: 

"Şuağ, rayon ltrait pui 
part dun corpı lumineux" 
demektir; yani gürıeıten çı 

kan ince iplilf, tel gibi par 
lak hatlar anlammadır. 

Not 1: Bundan alman 
mefhumladır ki [sap} sözü 
Türkçede, birçok ince ıey
ler ifade eder. Mesela: 

~ap = (1] ip tel. tar, rbir 
sap tire); 

1111 hububat ve çiçek ve 
sair nebatatın yerde baıak 

veya çiçeğin baıladıiı yere 
kadar o'an düz, ince yeri; 

[1111 bakanın, kazmanın, 

süpürgenin aap1 da bu (sap) 
kelimesinden çıkmııtır [ 1 J 

Kurutulmuı, parçalanmıt, 

tiftiklenmii hayvan damar' a· 
rından yapılmıı ipliğe Yaku 
tçada !sap) denlr.121 

Not 2 (Ağas = as) ın 
güoeıi haber veren, iıaret 

eden müjdeliyen bir mefhum 
olduğunu gördük. Bu habe 
rfn, tıaretin, müjdenin adı 
na da 1 sap J derle: 

''Tülge kiıı sanata sap 
buo'Ar =- inıan ruyannda 
birçok sak görürse baıma 

gelecek bır felakete işaret· 

tir.,, 
Bu misalde görü düğü gi 

bi \•apl iıarel anlamiyle te 
fair olunur 131 

Haber, iıaret, müjde an

lamın" ! Sap) Sab - Sav · 
~aml ıözlerindeki(p =b=v 
=m) olduğu malümdur. 

/Jili 1 

" * * 
Şimdi !sabahl ~ör.ünün so· 

141 üncü eke ba-nundaki 
kalım: 

(Sav) ın, 

de vardır. 
(Çav) 151 tekli 

Adana hnvalfsindt: bu an 
lamda (Sım) seklini kula· 

nıyorlar. [61 
Not 3: Şuağ manasına ol· 

an ıu kelimeleri alta 1 ta ya· 
zalım: 

Sap: [s + apj 
1 - Çoğ: [c + oğ J lJ 71 

2 
Çoğ: iç+ oğl 
Cuğ: 1 c + uğ](8) 
Çuğ: (ç + uğj 

Şuağ anlamiyle ıöhret an
lamı birdir, Şöhret, bir par. 
!aldığın yapılması demektir; 
onun i çln şöhrete de [sap l ın 
bir ıe li olan: 

3 - Cap: {c + ap] (~} 
Çap: (ç + ap} 

derler. 
Bu notta görülüyor ki 

"ıuağ,, anlamına olan [sap] 
ve onun lt· c, ç, b, vl 
değiıimleriy 1 e aynı olan bir 
çok sözler bize yabancı de
ğildir. 

[Sap) ıözünün. "uai. ateı,, 
anlamlariyle olan münase .. 
be tini gösterir Peka rııkinin 
Yakut dili IClgaUnden ıu 
ıözlerfne bakahm: 

Sap + 11ıv = sap~ıy \Te · 
leütçede: ıabağ) r 10): üfleye· 
rek tutuıturmak . 

"Oıoh sapslyar [sap + ıı · 

yar) = fırından, veya soba 
dan atet üfürülüyor" 

[Sap + ırdaJ = Sapırda 

= söndürmek 
!Sap + sırJ = Sapsır = 

aleti söndürmek için kul'a
nılan bir nevi alet 

lht<lf: !Sapj sözündeki (p) 

yerine [h. g, k) ve (sl yerine 
it ç] de kaim olabilır: 

Sabah,Sag Sak,Şak,Çok 
= çakmak taıiyle atfı çı 

karmak. .. Sağ + ar ümnak 
= uçan ateı" [ 111 

[4) Ah: Müstakil mana ta 
ııyan bir köktür. Yer iıaret 
eder (ak gibi) O halde: 

Sap + ah = sabah: Gü 
netin ıuağlarının (saplarının) 
dağıldığı yer demektir. 
Şuağlarm dağıldığı yere, 

tıavak) Ja derler. ikincisin· 
de esas mefhum su. birindi
sinde (ıuağ) dır. Mefhum1ar 

birtaraf a bırakılırıa her iki 

kelimenin 
birdir: 

orijin 

Sabah 
Sa bak 
Savak 

kurulufU 

Hulasa' lSABAHJ demek, 
güneıin ilk ıuağlarını b ze 
gönderdiği, sevk ( l 2) ettiği 
yer demektir. Vakit mefhu · 
mu asıl değildir. 

(4) üncü lahl eki yerine, 
(hl ile (ğ] aynı kategerideö 
olduklarından, (ağ) eki de 
gelebilir· Kelime bu suretle 
,,SABAG,, ıekline girer; ma · 
nası dağiımez 

141 Uy!/11rca /foran Ter. 
ceıııesl; 

Uyyur .lldinlai, Elicirog 
Lilisan · il elrak: Dlvami 
Lıi{jvl it Tiirk 

[51 DiıJalll Sultan Jrdel 
(6) Derleme 
(7) IJilJlmti Jıiyal il Tıirk 
(8) lfodlnf 1\1 "Şor frlı 

çcsi,, 
(!J) /Jıiyuk Tıi rli lıiyuli 

ka:an ıı.: K:rwı ll'/ıçclcrl Or 
Jıon hilolJt'L« i 
( ıo) J/u kçl meni rı y11pılt 

şı (sabah) ınki11/11 cıynutır 

so11l·m11da lıiri11ill (fi) dl 
!/erini 11 ( lı) b11lu1111yor ki 
fıunlur aym /\aleyorlden<lir 

14 J KanlWils1:<;rrevıt:s~>1ss: 

111 K a 11111/11 Ttir/.ii 
12J .J)ekufj~ki: l• }'akut 

l.l#.lfl{ lu ııı ı, n.,~ 
PJ >> )) )) 

1 
1 ı 1 ur, 

Hakkı Çon 'u öğretmenliğine 
Danca öğretmeni Kemal 
Aydıncık birinci okul öğret· 
menliğine, Aydıncık birinci 
oku' başöğretmeni Edip Er 
dek merkez öğretmenliğine. 
Aydıncık birinci okul öğıet

meni Hamdi Aydıncık ikin
ci okul başöğretmenliğine, 
Ayrlıncık birinci okul öğret
meni Feride l ~andırına üçün· 
cü okul öğretmenliRine, Ay
dıncık ikinci okul öğretmeni 
Süreyya Erdek Marmara öğ
retmenliğine, Aydıncık ikin 
ci okul öğretmeni Halime 
Erdek merkez öğretmenliği
ne, Gönen birinci ckul öğ 

retmeni Şevket Balya Man
cınık öğretmenliğine , Sarıköy 
öğretmeni Kadri Kayapa 
zar köy başöğretmenliğine 

Alaallin öğret meni Kerim 
F.ndıkl ı öğretmen iğine 

1 Körpeağaç öğretmeni Hu · 

1 

Jusi Gökc;ıesu öğretmenliğine 
fdremit Gazi okulu öğret 

meni Şahap, Edremit Cu 
muriyet baş öğretmen\iAıne, 

Edremit Gazi öğretmeni Ma-
cide Balıkesir Gazi öğret 

menliğine Edremit lsmetpaşa 
öğretmeni Vasfıye Gazi öğ. 

retmenliğine Zeytinli öğretme · 
ni f erit Akça koyun öğret-

~enliğine, Altınoluk öğret 

meni Rü~tü Altınoluk baı 

öğretmenliğine . Havran hi· 
rinct okul bat öğretmeni 

Zühtü Şekviran öğretm"n· 

liğine. Havran birinci okul 
öğretmeni İhsan Edremit 
Gaıi öğretmenliğine, Hav· 
ran birinci okul öğretmeni 

Ulviye Edremit Gazi öğret· 
menl i ğine, Havran ikinci 
okul öğretmenliğine Ka 
sım Örencik öğretmenli 
gıne, Havran ıkinci okul 
öğretmeni Muhittin Havran 
birinci okul batöğretmenli

ğine, Havran ikinci okul 
öğretmeni Melahat Bandır

m& üçüncü oku öğretmen 

liğine, Edremit Dereli köyü 
öğretmeni Sezai Edremit 
Kadıköy öğretmenliAine, 

(Baştarafı birinci sayfada) 
Dursunbey ikinci okul öğre· 

tmenliğine, Sındırgı öğret

meni Zıya Sındırgı lbiller 
köyü öğretmen l iğine, .: ındı· 
rgı bırioci okulundan Hay· 
riye Balıkesir Gazi öğret· 

menliğine . Sındırgı ikinci 
okuldan Cavit Sındırgı bir· 
inci okul öğretmenlığine, 
Çorum öğretmeni Tevfik 
Yüreğir öğretmenliğine, lbi 
Her baıöğretmeni Hikmet 
Çorum öğretmenliğine, lbi
l 'er öğretmeni Mediha Ço· 
rum öğretmenliğine, Hami
diye öğretmeni Rasim Altı 
nova öğretmenliğine-, 

Umurlar öğretmeni Aziz 
Güre öğretmenliğine, Erdek 
Merkez okulu ba§Öğretmeni 
Basri Erdek Karııyaka öğ 

retmen ığine, Erdek okulu
ndan Ekrem Karşıyaka öf· 
retmenliğine, Marmaradan 
Mesut Altınoluk öfretmen· 
liğine, Koca Hurgaz ö~ret

meni Ahmet Karııyaka öğ· 
relmenlığine, Karııyaka baı· 

öğretmeni Recai, Bandırma 
Kızıksa öğretmenliğine Kar· 
ı yaka öğretmeni Cemile 
Kızıksa ögretm~tliğine, Ba
ndırma birinci okuldan Rı · 
dvan Karııyaka başöğretm
enliğine, Bandırma ikinci 
okuldan Ha1i1 Bedii Karam· 
an köy öğretmenliğine. 

Bandırma üçüncü olrnl öğ

retmeni Hakkı Balıkesir 

A 1 işuüri ba~ öğretmen 1 iğine . 

Bandırma üçüncü okul öğ

retmeni Emine Balıkesir Ga 
:ti öğretmenliğine, Bandırma 
dördüncü okul baı öğretme 
ni Hakkı Erdek merkez 
bat öğretmenlfğıne, Bandır
ma dördüncü okul öğretme 
ni Emine Bandırma birinci 
okul öğretmenliğine, Kızık· 

sa öğretmeni Rıfkı Darıca 

öğretmenliğine, Aksakal baı 
öğretmeni Salur öğretmenli 
ğine , Aksakaldan Fikriye 
Salur okulu öğretmenliğine 

1 Küçükdere öğretmeni M 
r~~~~~~~~-........ ---.. Uğur Kuyuneli öğretmenlıği · 

Un Ve Zal.ı're f ı'atları ne, Hürhanfye birinci okul 
il baıöğretmeni Nazım Ayva 

26 ikınci teşıin Salı 

Unlar 

72 lik bir Çuval un Kuruş 

60 Randımanlı 1025 

70 " 935 
80 " 870 
Kırma 500 

NOT: 

Bu flatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver· 
gisi dahil değıldir. 

Zahire 
kilosu: 

Cinsi 

fiat'arı beher 

Kuru§ Santim 

lık istiklal öğretmenliğine, 
Bürhaniye ikinci okul baı · 
öğretmeni ibrahim Bürha. 
niye Büyükdere başöğret 
menliğine-, ikinci okul öğ 
retmeni Mustafa g fremit 
Küçük Şapçı öğretmenliğine 
ikinci okul öğretmeni Güzin 
Gömeç öğretmenliğine, 

Gömeç haşöğretmeni 
Saim Ayvalık Ba!{yüzü baş· 
öğretmenliğine, Gömeç öğ · 
retmeni Esat Bürhaniye Ka 
raağaç öğretmenliğine , Gö-
meç öğretmeni Reıat Ayva 
lak Sakarya öğretmenliğine, 
Gömeç öğretmeni Emine 
Ayvalık Cumuriyet öğret 

menliğine, Bürhaniye Şahin 
ler okulu öğretmeni Hüseyin 
Pe1it başöğretmenliğine Sü" 
beylidere öğretmeni Ne vzat 
E lremit Güre okulu öğret · 

Yumuşak bu . 7 1 l,5 menliğine, Hacıhüseyinler 

Sert " 6 75 öğretmeni Mustafa Bürhani-
Çavdar 4 50 ye Gömeç öğretmenliğine, 

Arpa 4 50 Karaağaç başöğretmeni Na 
Mısır 5 im Ayva'ık Küçükl<öy baş 
Kum darı 3 öğretmenliğine, Karaağaç öğ· 
BAk a ret meni Recep Bürhn niye 
Kepek Karaağaç öğretmenliğine, 

... -=---------=~=,~ Ayvalık Cumuriyet öğret-
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meni Hıfzı Ali bey öğı etrne· 
nliğine, Cumuriyet okuh.ı 

öğretmeni Ülke Balıkesir 
Ali Şuüri öğretmenliğine, 

Cumuriyet okulundan Sabi· 
ha Altınova öğretmenliğ •ne 

Ayvalık Gazi baıöğretmeni 
Zeynep ~al<arya başöğret· 

menliğ ine, Gazi okulu öğ· 

retmeni Baha Edremit Kii· 
çükdere öğretmenliğine, Ga· 
zi öğretmeni Fethi Altınova 
başöğretmenliğine, Ayvalık 
İstiklal okulundan Büıtü 
Rürhaniye birinci okul öğr· 
etmenliğlne, İstıklal okulu 
öğretmeni Fazlı Göıı eç ba· 
ıöğretmenlijine, Sakarya 
baıö~retmeni Cemil 
Ayvalık Gazi baş öğret· 

menliğine, Küçükköy bat 
öğretmeni Tahir bu okulun 
öğretmenliğıne, KüçükköY 
öğretmeni Ayfe Bürhaniye 
Gömeç öğretmenliğine, Bal
ya birinci okul öğretnıeni 

Zeliha Balıkuiı Gazi öğret 
menliğine, Kayalar öğret

meni Yusuf 1 ıc.ol öğretmen· 

liğine, Ali Demirci öğretme· 
ni Rem:r.i Ergene öğretmen 

liğine. 

Açık sıra bekliyenler-

den Memduha Şamil Sah· 

kesir Mithatpaıa öğretmen 

liğine, Memduha Ôzkan Ba· 

lıkesir Kayabey öğretmen 

liğine, Mualla ve Fatma 

Gazi öğretmenliklerine, 

bu yıl diğer illerden 
ilimize verilenlerden Oıman 
Sındırgı Gölcük öğretmenli· 
ğine, Pakize Bandırma ikin · 
ci okul öğretmenliğine, Sü· 
leyman Edrenıit Zeytin1i öğ

retmenliğine, İsmi ye Ayva· 

lık Gazi öğretmenliğine, Fa
hrittin A•tınova öğretmen 

li_aine, Nedret Balıkesir Ga~ 
zi ö~retmenliğine, Faruk 
Sındırgı b!rinci okul öğret

menliğint> . . 

Bu yıl öğretmen okulun· 
dan çıkanlardan: Memduha 
Ziya, Meliha, Fevziye Balı 
kesir Gazi öğretmenliklerine 
Hayriye Ziver Alişuuri öğr· 
e t m e n 1 i k l e r i n e, 

İsmaıl Hakkı lvrindi 
öğretmenliğine, Fahamet Sın· 
dırgı btrinci okul öğretmen
liğine, Leman Smdırğı ikinci 
okul öğretmenliğine , Hedri 
ye Gönen birinci okul öğret· 
menliğ ne, Hatice Gönen 
ıkinci okul öğretrnenliğine. 

Sabri Edremit Güre öğret 
menliğine, N jzhet Havran 
ikinci okul öğretmenliğine 

Seniye Bürhaniye ikinci o· 
kul öğretmenliğine, Mediha 
Bürhaniye ikinci okul öğret 
menlığine, Leman Hazım 

Ayvalık Cumuriyet öğreot · 

men 1 iğine, · Meliha Ayvalık 

Gazi öğretmenlığine, Laika 
Ayvalık 1stiklal öğretmen 
linğine, Necati Ayvalık 

İstiklal öğretmenliğine, 
lsmafl Ayvalık Alibey öğre· 
tr:nenliğine, Ayvalık İstiklal 
okulu öğretmeni Güney Bü · 
rhanıye ikinci okul başöğr
etmen1iğıne. İzmir Yıldırım 
Kemal okulu öğretmeni Mi 
hriye Ayvalık istiklal okulu 
öğretınenliğine atanmıılar 

dır 
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Gidenin Ardından! 

C E LA L SA H İR i 
ŞiİRLERİ İLE ANDIM ... 

Yıllar, ne kadar kısk.rnç . 

Zaman, ne kadar insafsız .. . 
İçimize oluk o luk zehir 

ak ıtan , yüzümüze say ı sız ç i
zgi, ba§ımıza; ak saç d ığı 
tan flzyol ojık, varlığınızı , 

durmaksızın yumruklıyan 
merhametsiz zaman, üzerine 
titrediğf m~z varlıkları da be 
raberinde ıüı ükleml den ra · 
hat olamaz .. 

Uçsuz bucaksrzlığın kara · 
nl ığına gömü 1meden evel , 
kıskanç iözlerinl , insaniye 
tin göz bebeklerine diker 
ve kancasını onlara taktık

tan sonra, deli çılgınlıklar 

yaparak, sevine sevine aki 
betine koıar. 

•.. Hirkaç gün evel, "Beyaz 
Gölgeler,, ıairini de , ı;onsuz 
l uğun koynuna çeken, yine 

odur: Üzerimizden dolu diz· 
gin akan, zaman . . 

Bugün a k ve- safa. yarııı husrıın. 
Rugilıı alıt·u vefa yarııı ııısy aıı. 

Diyen Celal Sahiri de gö 
mdük ... 

Cela l Sahir, yatının i1er 
lemeıine rağmen , da.ima g 
enç kalmak istiyen bir ıa 

irdi. "Serveti Fünun ,,, '"fec · 
riati,, ve ondan sonrak i bü
tün edebi mecmualarda Ce 

1 

ili Sahiri görürüz. 

O, arkadaıları gibi vazi · 
fesinin sona erdiğine inan -
mıyor ve çal&ııyordu . 

Şimdi , gü1erken ağlı 

yan, hıçkırırken sevinç göz 
yaıları döken Celll Sahir 
var. 

Alı ey gayeyı bayat baı1! 

Slzsınız ömı umu ı'<leıı temdıt . 

Olılıircn 11iz beni. dlrılten sız, 
RP. ıı ıe her ı:ılıza :ı~larım izeöz, 
Sizı•, sızıle>n, 11zi slziıılıı \'e 11.z •• 
~ız beuıın lırr şeyim deı;ıl misiniz? .. 

Atk ve kadın, onun için 

her ıeydi: 

BUtıi ıı lıııyatınıı onlar verır de b"n 
yaıarını . 

Kad ı ıılı r olma•a ök üz kalırdı 
rş' a:ım. 

Diyen ıaırın kadınlara 
kartı olan hürmeti hakika 
ten ifrat derecede idi: 

He ıı ı ru kadınlara ıfıa t ttırnwtım 
'ardır. 

Btitun bu ıilt>me nıeıı~up olan glı· 
zeltıkler 

Bnıılm goztımde kııdınEız ley.ildır 
) ekser: 

Kadın bu ztilıuetı nuru ıle h ırpalar 
<lağıtır. 

Onun bir mütehevvireye 
yazdığı ıu kıta, ne kadar 

samimi ve ne güzel bir • .. iti· 
rafı cürüm " 
PPresti~kıirı hUsn olmak f'Jter s izce 

cınayetı>e, 

K\'et. hen mlıerimım. itllhım edi n. 
kı lbım eez:ı gorsıin . 

f.Pza ının şı>clıt olsun kı tesırı 
uz.uıı sürsıl n 

\'erin §ah i c ııayetklire atPşnak 
bir btısr. 

Zaten, 20 yaıındakl bir 
gencin, kaynayıp köpüren 
kalbini teskin edebilecek ar 
zu, bund4n baıka ne o labi 
lir!. . 

23 yaıından ıonra Celil 
Sahirl, baba o larak görüyo 
ruz . Ve artık o eski günle
rini hasretle anmaktadır. 
Hani iımrilm o dH r-i piir here~! 
llııııi h umma l ı. ııykus ıı z gecrler 
Ki buglin ateşin. ) arın nıt• n sı 

Heyeran tar ıcınde Ptt l giı1.ar? .. 

~firlerinde, ıevgililf!ri, onu 
daima " Sahir,, diye çağırır· 
ı.,. 

- , ahır benim hı gri. gerenin ha
h lJPkgüıCI, 

Çamlık ta nef.ı gıılgP-l erin rak cı pek 
şiır; 

Bak kollıı rı m ıııısıl metlı ı lın ku
şaddıdı r. 

Gel a~k ım ı zln mezç edelım. haydı 
gel .. 

- Sahir, dedın , seninle g~
çen ömrümüz uzun bır gir 
yedır, değil mi? 

- Sahir, dedin fıııldıya

rak, ben boıuna rüyalarım 
da uğraııyorum ıenlnle hep 

Sah ir. henüz yirmi beı 

yaıında iken, hayatın hiçli
ğini anlamııtı : 

.,an Ye ı;ı>net lıo~ emel aşk ebe
di istl lııa . 

Ya su det?. Onun Umirfl de bir 
ha.ka reze; 

"" hakıkaııı lıutiın ı,:lr) e , biitlin 
rene ,.e eza . 

Şu hayatın nesi var gıpteye . arzuyı> 
se ı.a? .. 

Hiç bir ıeyi, hiç bir tef 
üatad. .. Hayat, hakikaten en 
eyi yer orası •• Senin gittiğin 
yer .. Fakat, hayatın hiçliği

ne rağmen, onu çılgınca se 

viyoruz; ondan en büyük fe
nalık1arı gördüğümüz halde, 
yine yaıamak hırsı ile yanı 
yor, ö1ümden senin korktu 
ğun kadar korkuyoruz ... 

Fakat, bu korkumuz ne 
kadar manasız değil mi? 
Çuııkll. dojtnıak gıbi olmek lt> talıii 

şey : 

\ 'ar mı faıııye t ı.ı;i ıulo ebedi) yel 
kazanan ... 

Ne güzel ıöy1emitıin Üs· 
tat! . 

M. Tuğrul 

SENİN İÇİN 
Kcı.f rn kaft1m111 den yi, gözlerim gö:.ıine eş. 
Kalbimde mezar def/il kendin r. bir y11va eş .. 
Gözlerinle ümil saç yauamn içersine. 
. ıJcırlrnmel lml:11111w· 111 sevgi dulsun sesine. 

~.I.· 

~--
Gir

1 
lı1rlw gihi bcrıim karanlık !fönlıi111t• srıı . 

Yıizıindc: ayduıltfjlll i: lf'rİ dolaşmasın .. 
l'<Jl111z /ıir ben olay1111 seni çtlgwca seocn, 
Başka bir kadın Sl'lı in knll•ine bulaşnıasrn . 

* Se11mek, sev/im. k için. sevilmek, seu:l'ek için 
Scııdiğiııi öyrenmC'I.-. se ı1giyi bilm<'k iç/11 
Gön/um aııni kor gil>I yansa da içirı için 
1311 aşkı çeke< e!fim ynlru: scnftı için . 

VfiHDE T BflŞllRfl!Y 

Güle Matem 
Seviyordum bir g tilıi hen 
lle111iz dalıa gonca iken 
Korl:uyordum açılmadan 
Bu güllimün solmas11w un 

** 
Gıilüm oldu na:h çiçek 
Ben ise bir Jurçrn böcek 
Seviyordum pek çok onu. 

Bu sevgimin yoktu sonu 

** 
Her dakiku a ndmı gıllti 
Yoktu onsu: la/w11wıülü 

Yaşcımıya bu uönltinuin 

Çok perişan şu ümrümlin 

** 
ılşkıyle berı dıiştüm bitap 
Ucı :un bi:e gııldci nu hlap 

Te:ce f]t'ÇIİ bu zamunlar 
Sarurmı§lı çimen:arlar 

** 
Sanbahardan idi bir glin 

Alı anlaciıl/i im gö11Lt11111irı 
Ta derinden öldüğünü 
llayallmin sôrıdıiğıinu 

** 
Zira o gıin ne~e ile 

Koşmuştum ben giilc !Jlİlc 

Gör11u·k ldrı yıllti yine 
Karışımşlı o engine. 

Çekiyorı. 111 artık elem 

Tutuyorum glilc malan .. . 

Hakkı Süha 

v. Hugodan: 
• 

Mektuplarım 
Gençliğimi, f aziletimi, aı

kımı hatırlatan mektupla

rım ... Beni mazinin hayalle 

ri içinde mesteden. gece gün 

düz dizlerim üzerinde müta · 

lea ettiğim ıey sizainiz .. 

Sizi öptüğüm günlere av· 

det edemiyeceğtm için siz 

de ağlayınız Bırakınız beni · 

de sizinle beraber mesudane, 

Aki' ane gizlice ağhyayım 

O zaman on sekiz yaırn 

da idim; kalbim hissiyatla 

dolu idi Gençlik teganni ile 

ümit beşiğini sallar, beni al· 

datırdı. O zaman gözümde 

bir muhabbet yı ' dızı parıl 

dıyordu! .. 

Ey benim saadetimi ik 

mal eden gençlik zamanım! 

Sana ne yaptam, Benden bu 

kadar süratle kaçtın? Eyvah 

tana ne yaphm, ar 

tık bana avdet etmiyorsun, 

güze' kanatların ' üzerine be 

ni alamıyorsun? 

Oh! Acaba o f•!n saadet, 

o saadetli mazi bir daha av 

det eder mi? 

Heyh,. t ! Unuta'ım ! Unu -

talım! Kendimizi muzlim 

Canım. 
O~lıınıa : 

Gidiyorum: 
Hayattan eaer olmıyan, 

acun üstünde insanların ayak 
bıumaılığı kimsesiz buzlu 
iklimlere göç etmek iatiyo 
rum. Hayat benden uzak, 
ufuklar k adar .. 

Ne ~e~i lde, ne renkte ve 
ne biçimde olduAunu bilmi 
yorum ha yatın . 

Yalnız gidiyorum: Arabam 
bir yokı.:ıa tırmanıyor. Ara· 
bamı çeken at l arın nefesleri 
daralıyor. Kulakları dik ve 
ileride, sanki ii\kü orada .. 
Düz yaylalardan geçmiyo
ruz ta§larm üzerinde yuvar
lanan tekerlekler gibi teker· 
le k sesleri. 

Bal:ı kez kumluklarda bir 
hışırtı .. Hayır aıağı iniyoruz. 
Arabamı hayvanlar çekemi 
yor Arabam hayvanları sü 
rükhyor sanki? 

Hayatım: 

Dağların yalçın kayaları 

üzerinden çağlayanlarla ine 
rek, kumsal çöllerde bir göl 
gibi durulan, sonra denizlerin 
köpüklü dalgalarına betik 
ola 11 ırmaklar gibidir. 

Düşünüyorum , hayatı sana 
anlatmağı baıını ellerinin 
arasına al, kaı1 arın çatık, göz
lerin da 1 ıgın ve bu durumda 
iskemle ÜLerinde otururken 
dirseklerini masaya daya , be · 
nimle beraber sen de dü~ün . 

Şimdi kartı mızda bir ka · 
dın kalçası gibi kımıldanı 

yor Güzel, ol9un bir gö~üs 
gibi, sallanıyor hayat .. . 

lıte oğlum: Batımı diz· 
ferine dayayacak ve göz 
yaılarımı dindirecek, teselli 
verecek bir kadın da yok: 

"' * ' 
Gidiyorum: 

Kadın . para, tan atkından 
uzak yaıamak için . . 

Oğlum: 

Sana anl attığım hayattım 

payımı alamadığım için .. 

Bu toprak üstünde "ürün· 
sekte ağzımıza giren lokma 
iki kat bükülerek çalııma 
mn zorluğudur. lfatkası 1 e 

ortak o'madığım alın terile 
kıvranmanın zoru. 
Şimdi bana diyecek~in ld 

baba!. 
Hayatta en büyük bahti · 

yarlık zorluklar içinde sa· 
vaıla payını kapmaktadır. 

Yavrum, üç bahar ömürde 
bu tehlikeler içinde sa vaı 
hm; payımı alamadım sanki 
çalışmıyorum. Kurak top 
raklar üstünde yabani ağaç-

lar gibiyim . 1 
El, meyve 1enir. Bunun için 

gidiyorum . 

BÖRTÜÇENE 

ufuklara doğru sevkeden rüz· 
gara terkedelim . Alemde hiç 
bir ı e y insan için ba 
ki deği : dir . İn san kuı gibi 

geçerek duvarlar üzerinde 
siyah gölgesini bırakır ... 

Çl~ \IİUEN: 

Nezihi Sunar 
• 

Ch. Baudelaire 

Dünyadan 
Uzak olsun 

Bu hayat içinde her has
tanın yatak değiştirmek ip
til as ı na düça r olduğu bir 
hastahanededır. Kimi ocağın 
karııaında istirap çekmek 
arzusundadır, kimisi p~nçe -
re yanında iyi olacağını sa 
nır. Bana, mesut olmadı ' 
ğım yerde daima neıeli ola 
cağım gibi geliyor ve bu 
azimet mese1esini ruhumla 
mübahese ediyorum: 

" Bana söyle, ruhum za· 
valh neıesiz ruh, Lizbonda 
ikamet etmek hakkında ne 
düşüneceksin? Orası sıcak

tır ve sen orada bir kerten
kele gibi neıeleneceksin. 

Halkının bütürı ağaçları kö 
künden çıkaran yalnız neba 
ti kinden başka k ini of mı 
yan ve mermerden yapıldı · 

ğı söylenen ıehir su kenarın· 
dadır.. İ§te ıentn zevkine 
muafık bir manzara. Maden· 
d~n. ışıktan ve bunları serin· 

lendirmek jçin mayiden ya . 

pı1mıı bir manzara ." 
Ruhum cevap vermedi 
"Madeınki canlılıktan hu· 

sule gelen manza'ra tle is 

tira hat etmesini çok seviyor
sun. HoUandada, taklis eden 
bu toprakta oturmak ister · 
milin? lhtimalki müzeleri 
nin ekseriya hayaline hay · 
retle irkildiğin bu kıtada 

ne§e l ı :necekıin. Evlerin dı 

bine bağlanmıı vapurları ve 
vapur direklerinin ormanı 

nı sevdiğin Roterdam hak 

kında ne düıünüycsun? n 

Ruhum ses iz du ruyor. 

"Batav ya ıhtimalki sana 
daha fazla gülecek? Orada 
Avrupa ruhunu medarı gü 
zelliğe karışmıı bu 'acağız. " 

Hiç bir kelime cevap yok. 
Ruhum ölmüı müdür? 

"Kendi eleminden baıka 

hiç bir şeyden kalmadığın 

bu uyuşukluk noktasına gel 
din mı? . Öy le ise ölüme mü
ıabih olan diyarlara kaça 
lım . 

Arzunuzu tutuyorum, za 
vallı ruh "Torneo,, için az· 
lmete hazırlanalım Çok uz 
ağa Baltığın en uç nokta 

Ağlamak 
4 

istiyorum 
Rıizga!larrn elile okşayıp 

saçlar uu. 
Kalbimi gu= yaşile dağla

mak isllyor11m; 
Rııluıma flifsu gibi. ben ya

yıp saçlart m 
Onlardan örnek alıp çağ

lamak istiyorum .. 

Scvgill rln hıı akşam çös 
sdcr de dilini 

Unu görıtil elife bağlamak 
fatiyorum: 

Hen ru/ uma sa/len o ma 
tem mendilini, 

Gözll'rime J.:apayıp .. Ayla
mak isliyorum ... 

F. E. 

Park Bekcisi , 
Rengarenk çlçll<ler içinde 

yc:er, 
Kalbimle sevinçler gülü

şen bekçi, 
Gö:ümi. yonltinti çiçekle 

bezer. 

* Sularken /ıer sabe1/ı çırc· 
/derini, 

Onu alkışltyor dal/urda 
ku§lar. 

Şıiphesiz mesuttur, şu fa
ı, ır bekçi, 

Tabiat gihi hir sevgisi 
var . . 

Ş. Tunç 

sına gidelim, f'ğer kabilse 
hayattan çok daha uzaia, 
Kutba yerleıelim. Orada, 
güneı mailen arza yakla
ıır ve ııığın ve gecenin 
münavebeli kırıntıları tene
vvüü ref ve ademin bir m· 
sfı olan veknaaaklığı çoğal 

tırlar . Orada uzun zulmet 
banyolar yapacağız, mamafi 
fecri timaltler, neıelenmemiz 
için, hazan çekememenin 
bir ebadı nariyesinin akisleri 
gibi, kendi penle demetleri 
ni bize göstereceklerdir." 

Niha vet ruhum infilak ettl 

ve bana akilane bağırdı : 
Neresi olursa o'sun, yeter· 

ki bu dünyadan uzak olsun 

ÇİREN: 
Nezihi Sunar 

Akşam ve duygularım 
Yine her glinkı'i gibi yü rı/111111i hir 
Ölıi 111 pençesine fırlaltırak akşam o/uy Jr .. 

Akşam .. 
Hen a!flıyorum her gliniin al"§anunda .. 
Akşam .. 
/Jerıi tek bir akşmıı, tek bir yöntil Jıaltrlarrnyor .. 
A mlmıyorum. , . 

Benim !Jônlıim bile beni an11uık istemiyor. 
Afjltyorum . 
//enim için a!]lıyan yok diye 
A [i ltyorum . 
/fr ni akşamları güler bir ycı :: beklemiyor diye .. 
Koştlllil : ayaklar . Si:ln sahibi11i:.i11 gönlunde. biri L1ar 
O şimdi kendini bckllyen />ı'r çift gı'ifrn güze doüru, 
Cçmcı/\ isliyor. 
Onwı bekliyerıi ııar .. 
/?enim yok ,. 
/fo ni bekllyen yok . 
Sı cak, mtişfik lıir kucak . . 
0 11 /urw yıwası . Onlara vern1t k ıç111, aAşl 111 
Reya: bir gölf11ste lıılır, kokulu rciyalar haıırllyor .. 
Barın lıa akşamki gibi, 
Gcinlıimün lzdirop ve lılcrnmm . 

K. F. Ozan 
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üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
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Balıkesir garnizon kıtaala iÇ il il O ton un 28 ..ı ~' ay evel [lstanbulda Has1r iskelesinde 1h«,,, f ~ıı.nı~asc.s !:::!m;;.;;ım;;.;;ı~,~, 
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(Ja.lıke ir as\<eri satınalma komısyonunda her gün görüle· ~ olduğum l\ IDU Cf 

bı ır. Pazarlık netkesjnde tekarrur edecek fıat üzerinden (o·. z M ELEK) ıl~-· ıcıı 
yüzde ~5 nisbetınde tem nal verilna·•i liızm dır. Talıp ~ 
o anların muayyen gün ve saatle a•keri satına ma komis-

yonuna müracaatları 4 - 1 31 O . 1 

~ Nakliye evinde müşterilerimin himmetile münta· 1 
----------------- ~ z man vazifesini başarmRkta oldı•ğundan mevsim » 

l• h / B f! hasabile tüccaranın arzularına göre sevkıyatlarırr.ı ge- ~ 
n is ar ar aş 1 rek vapur ve gerek molörlerimiz!e temin etmek le 1 
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~ bildirırHn . ~ Sındırgı inhisarlnrlar anbarlatındaki} ctmış 1 eş ıle dok· 

Çepniler 
Yazan: i. H/1KKI 11K/1 r 

~ ABDULLAH HiLMi ÔZMl-..LEK ~ 
~ YAVUZ-SERVET- NUR -H 

san bin kilo raddesindeki idare mali yaprak tütün1erin 

75 Kuruş Balıkesir şimendifer istasronuna otomobıl 'e} a kamyon 
larla nakli 16 11 935 gününden 6-1 ~ 935 cuma gününe 
kadar açık eksiltmiye konulmuştur Taliplerin yüzde 7,5 
temmat a.l<ç siyle birlikte şeraiti anlamak üzere Balıkesir 

ve Sındırgı inhisarlarına müracaatları 
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