
CEM ..... 
Lüzumnda 

KISA VE AÇIK 

Harp sanıldığı kadar 
kolay değildir ••. 

Harbın zorluğunu şu günlerde de topun patlamadığı, bü· 
yük orduların küçük orduları, daha açık "Söyliyelim: Alman 
askerinin Çek hudutlarını aşaıak Çekoslovakya ordularını 
ezmeğe koşmadığı ile de sabit olmuştur. Böyle· zamanlarda 
müble~ler vermek ve sonra da te rilen tnühletleri uzatmak 
harbı ilin ederken bu kanlı dra'Dın bütün netice ve akibet· 
lerini göze almış kumandanların fagacağı şeyler değildir. 

Eğer Hıtler orduları bebemebı bıuckete geçecekse bun· 
ların bu güne kadar beklemeleri ıskerlik bakımıdan af ol· 
mıyacak bir hata olacaktır. Çün'ü karşı taraf pek \Ok 

c'betten hazırlıklarını, yardı eni uı:ıı ~darik ve temın etmiş 
olabilir. 

Büyük ve gürültülü söıleıle siyasi?ir blöf yapılmak iste· 
niyorsa ona diyeceğ .mi:ı yoktur. 

Bu tedbirler lngiltcre tarafından ya">ılan vadlerin yaptı
rılmasını mümkün kılmak için alımiş ie lngiliı Başvekili 
Çemberlaynın resmi ve kat'i temioahndlo sonra bunlara da 
lüzum kalmamış demektir. Biz ötedenbti iddia ettiğimiz 
gibi bütiio dünya milletlerini birbirine katacak yeni bir 
Avrupa barbanın kolay, kolay patlamıy&ağını elan san

maktayız.. Çünkü bugüo, bu saatta bile Ö harbı icep etti· 
recek ortada bin türlü sebeb varken elao topların gürültüsü 
ku1akları parçalı mama k tadır .• 

Her ihtimalin fevkinde olarak gülle ve bnıbalar Avru. 
payı mabv ve perişan etmeğe başlı) acak ohu, yulsarıda 
iıaret ettiğimiz gibi bu İşi buk d r geciktitnesi Hitleriu 
askerlik aleminde olduğu gibi siyasi sabada d İrtikap ede· 
bileceği batalann en büyüğü olacaktır. 

SIR~ SANLI 

Su Şirk~ti Satın Alınifor 

Değerli Nafia Vekilimiı 
B. Ali Çetin Kaya küçük ve 
büyük Mendires havzcı s1nda 
birçok itler etrafında tetkik· 
ler yapmıı Dinara uğradık· 
tan sonra gece lzmire avdet 
buyurmuştur. Aziz Vekilimiz 
her uğradığı yerde hükümet 

• adamlerilc görüşmüş, ihtiyaç· • 

lan tesbit etıniş •e yapıla. 

bilecek işler etrafıda müj 
deler vermiştir. 

Vekilimizin bu eyabati 
yeni yapılabak sulata işle· 

rile alakadardır . SayıLV ~ki 

timiz bugün belediye tara-

fından verilecek şöleod ha. 
zır bulunduktan sonra mir 

su şirketinin satın alını.ası 
işini tetbik buyuracaklarır. 

Ankaraya döner döameı u 
şirketi mes'ul direktörüil 

davet ederek hemen müza 
kerelere başhyacakhr. ---··.----
Donanmamız 

talimlerde 
Donanmamız lzmirde iki 

denizalh bırakarak Ege su· 

larında talim manevralarında 
bulunmak üzere limanımızdan 

ayrılmıştır birkaç gün onra 
avdet edecektir. 

18TER GUL iSTER AGLA 

YN I>IYOR Ki: 
asla ~ekinmiyeceğiz 

' a ar tekliflerimizden ş~he ettiler. Benim sözüm bü-1 
ük Ber·tarıya namınadır. Su'1ü istediğim için ric'at etmi

yec 2-im icabederse üçüncü defa Berline gideceqİm 
\ 

fevkalade bir toplarıtı yapa· 1 vak yaya bildı rJ m. Ç :: koılo · 
- cal. tır. Bu toplantıda, on vakva, Aerh~ı ka hul etti. 

günlerde cihan sulhunun ge· Fakat, Hıtl erle ıkıı cİ müla 

' ... 

Londıa, 27 (Radyo) -
Başvekil N evil Çemberlyn; 
bu akşam, bütiin radyo ıs· 

tasyonlarıod 11 dinlenen mü· 
him bir söylev vermiştir. 

logiliz başvekili demiştir ki: 
- Yaran Avam kamarası 1 

çırd ğı t hlıkeli aolar etra katı'lıda, Sürld c!rl~ ınesku 
fında izah,.t verf c ·ğim. yerler in, heınt·n tdhliyesi _ıs 

Ç '- 1 k k d. · tendi, buna hayret ettım 
eKO ova yanın, t'D ısı . . kl"f' · 

1 kJ fl · k b l Almanlarııı, b•zım lt:: ı ımız 
ne yapı an te ı erı a u . . 

· - · h k L d b. k den şüph ! t ttıl< lc!rını anla 
< tmıyl'cegı a KIO a ır a · b- -

dım Beoım so:1um, uyu 
naat vardı 

Iık mülakatımda Hıtlerin, 

Südt'tlerle meskfıo yerlerin 
tahliyes ni istediğini ve bu 
isteğiııı bir umde halinde 
taş dığıoı anladım. O zaman, 
T rarısferin adilane bir suret· 
te yapılmuı için Hıtlule 

mutabık kaldık. 

Hitler: bana evvela huıu-

nın Avrupada istiyeceği bir 
karış yer kalmamışbr. Bu 
sözlerini fübrer bilahare 

ıi surette beyan etti ki, Sü- alenen tekrar etti. 
detlerle 111cskun yerlerin il- Londraya avdetimde, Hit-
tibakıodan sonra, Almanya- lerin bu arzusuu Çekoslo-

Britanva na'llıoadır. Sözü 
n üzüu her halde kıyme 

olrnuı lazımdır. Çok müte 
essıfim \d, Almanlar şüph 
etmişlerdir. 

Ben, sulhu ıstediği..n içi 
rüc'at tmiyeceğim ve eli 
den geldiği kadar sulh 
kurtarmağa çalışacağım; ica 
ederse, üçüncü defa Alma 
)aya gideceğim. 

Bizi alakadar eden nokt 
- Sonu 4 üncüde -

--------------~--------------~oo ...... oo ------------------------~-----~ 

Amerika harb vukuunda Frans 
ve ingiltereye yardım edecek 

----------------------------------~ ....... ----~---------~----------~------~ 
In2ilterede kadınlardan mürekkeb 3 fırka teşkil ediliyo 

nakliyat yüzünden Berlinde bütün seyrüsefer dur Askeri 
Prağdaki ecnebi sef are ler şehri ter kettiler 

Prağ, 27 (Radyo) - ltal 
ya, Almanya, ve Amerika 
sefirleri, bugün memleketle

rine dönmek üzere bütün 
maiyetlerile birlikte Çekos · 
lovakya Topraklarını terket· 

mişlerdir. 

Londra, 27 (Radyo) - Al
manyad da askeri hazırlık

lar son haddini bulmaştur. 

Bugün askeri nakliyat yü
zünden Berlinde bütün mü· 
na\ıalat durmuştur. Almanya 
tamamen bir harp havası 
İçinde bulunmaktadır. 

Nevyork 27 (Radyo)-Av· 
'up da bir harp zuhur eder· 

t! Amerika birl~şik bükü· 
eti bitaraflık kanunlarını 

ilal ederek derhal Fransa 
vtlngiltereye her türlü yar· 
dıda bulunacaktır. 

bndra 27 (Radyo) - in· 

giltereoio her yer iode bugijn 1 muhtarasının Almanyay • il 
nrş redilen bir fmİrnamede bakını istediği mıntakada 

gerı hizmette kullanılmak Çek dili konuşan 816 bin 

1 
vatandaş-vardır. D:ğu tar 
dan plebi!it yapılması is 

- Arkası 4 üncüde 
ü:ıere kadınlardan mürekkep -------------------------' 

üç fırka teşkili tek•rrÜr et- Barbarosun mezarı ha.zorun 
~~~~~· s~~:~ar~:ı~::~:!~.r~in ihtifal, fevkalade parlak ol 

Prag 27 (Radyo)- Bütün 
Çekoslovak arazisinde süku
net vard r. Hudut muhafız· 
larana karşı pazar ve pazar· 
tesi gecesi bazı hücumlar 
yapılmıştır. A 1man dcm ., k 
rat gençliği tarafından B. 
Beneşe! ve Başnkil genual 
Sirodiye vatanperverlik telg
rafları çe kil:IJiş' i 

Çekoslovak ruabfdlerinde 
kaydedildiğine göre Alman 

• 
Dr. B. Cevdet 
Saracoğlu 

lstanbul, 27 (Husu i) -
Barbaros ibtif ali bugün ya· 
pıldı ve çok parlak oldu. 

Deniz okullara ve deniz 
kıtaları bu büyük denicioin 
Beşiktaştaki mezarı önünde 
toplandılar. istiklal marşını 

müteakip havaya üç el ateş 
edildi. Üç dakika sükut e
dilerek babrası tazi:ı olun· 
du. Vali B. Muhiddin Üs-
tündığ ve bir genç deoızci 
ile Cumuriyet Gazetesi ya:ıı 
müdürü Abidin Daver bırer 

nutuk irad ettiler. Büyük 
denizcinin mezar1na çilenk· 
ler konuldu. 

Bir heyet, Mecidiye kru· 
vaıörüne giderek denizcile
rimize saygılarını .!IUndular. 
Limanımızdaki bütün gemi-

yaptılar. 

İnsan 02'ulları Yeri Ve Deniz ~iplerini 
Bıraktılar, Göğe Tırmanma2a Bakyorlar ?J 

Bütün gazeteler, Pıe 
zaferinden bahsetmekte ler, burada bir geçit 

ın::.-..._..~---~----------~ 
resmı 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi insanların cesaret ve kudreti çok arttı. Denizlerin dibini bir tencere ~ibi kar1ıtardıklar1, 
havıları bir kartal gibi dolaştıkları, yer )Üzündeki bütün kuvvetli bay~lara Ye canavar· 
lan itaat altına aldıkları yetmi 1 ormuş gibi, şimdide yıldızlan ve ayı rnıek ve bu her 
gece tepemizde görünen ve parlakhklarile semamızı süsliyen kürelere hr noıağa ve ora· 
tara da bakim olmağa tf'şebbüs ediyorlar. insan oğullar1D1n bu kudret vetlllmetine diye· 

cek yoktur. 
Sen de ey okuyucum, bu teşebbOşlere kalkışanlar kaçırmış mı diyenlere 

Vilayet 11bhat ve içtimai 
muavenet müdürü B. Dr. 
Cevdet Saraçoğluna bir ay 
mezuniyet vcrilmiıtir. Bugün 
lstanbula hareket edecek-

--~-~~----~- .. ··~----~-------
• 
rıca Bir 

Ali Oğuz imzaıile aldığımı:ı mektuptur: 
"Biz Bornovada oturan okuyucuların1zdan bulunuy 

bütün yurddaşların dertlerini dinlediğini:ıi ve onların 
larına merhem olmağa çalıştığınıu görmekle size içten 
çok sevgimiz. vardır. Benim de lütfen ~u derdimi 
veriniz: 



ıalıife 2 28 EYLÔL 
i ...... _A_·-·--------------------~~----~--------------------------------------

lzmir 1ayn1.sin bir: makalesi DUNYADA 

Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM1 

••• 

ptler sözünde durmıyor 
Londra (Rad 

0
)- Taymis gazetesi (Hitler sözünde durmıyor!) başlığı altında yazdığı 

bir makalede J>in !)üdetlerin bulunduğu yerleri almakla iktifa edeceğine ve bunu al· 
dıktan sonra d~iç bir devlet ve milletin topraklarında gözü olmadığına dair verdiğt temi. 
naha hilafındr'larak Çekoslovakyayı bü11bütüo. parçalamak ve boğmak istediğini s1ıerea 
bir vaziyet ,ıası bu sözünde durmadan Fobrerin bundan böyle vereceği teminatı da bir 
senet ittihr etmek lazım gelmiyeceğioi tebarüz ettirerek alakadarların dikkatini celbet-

NELER 
OLUYOR~ 

Gaz maskeleri sakallı
lara uymıyor 

Yazan: Gönül Emre 

-9-
mektedir. 

tlarpta Mali Mukavemet Lazımdır 

• il 

Senin anlıyacaiın ~anzorot 
muhcibbet• filE·mindeı cekilir1

1 
_ Otekıs!_ gütdü:_ __ : sevdığiat-nesne, 1 , -

_ - Za_!en_ sen !rakı içmez· Alışık olmadığı .. mideleri 

Lor'• {Radyo) - Finansal Linöz gazetesi Almanyanın son takıoc'ığı meydan okuyucu 
vazi•ci tenkit ederek diyor ki : (Almanya her şeye hazar olabilir, fakat şuan uoutmama
lıd- ki, mali menbalara lngiltere V'! logilterenin menf eatlarinin mali kudretleri ve iptidai 
addeler oakımından mukavemet vasıtaları yanında çabucak tükenebilecek bir haldedir.) 

Kalın çerçeveli gözlük;ta
kanlarla, sakallı insanların, 
berkesin kullandığı gaz mas· 
kesinden istifade edemedik
leri anlaşılm.ıı, ve bu gibile· 
re ayrı ve hususi tertibatı 

haiz maskeler yapılması ica
betmiştir. Bunun için de, lo
giliz fabrikaları hararetle ça· 
hşmıya başlamıılardır. 

1 ••• 

dı. 

fi 
gire 
çef. il 

sin ki... .... --b -k b d "'d __ ._ - :--- _ ça uca .. • ırgar ı- a ... 
9 - Eh"ışle .. lazım oldukça" -1 -:-~- ------

b"ır--· . -d-k 1 k k - rt yan adam, konuşmala 
İngiliz gençliği hava filolarına gönüllü 

kaydoluyorlar 
••• 

Haile Selasivenin En 

Arkadaşı hayret ' etti: 
' 

yırmı o uı u çe e · - --k- - - -
. rını ta ip ettiğimi ve arka· 

rım.. d 
aşının ta kılmalarına "":;alik .,. .. 

yi 1 
su~ 1 

- Yirmi •dokuzluk mu'f 
Yaba koca gövdeye parmak. 
kadar şişe ne yapar? May

~ .tabı bırak da doğru söyle!.. 

gösterdiğimi aolayınca arlA· 
daşına şunları söyledi. '\ini 

• , .. 
•' • 
1 

P' 
ı• 

.el~' 
rı 

ğıC . ·' 
g 
.k'I 

il 
i 

ldı 
m1 

• 

i 
' 

İri adam cevap verdi: 

- Maytabı falan yok .. 
Doğrusu bu işte! 

- Fakat nasıl olur bira
der. ~nim bildiğim şöyle 
-bir rotayı düzenlc'llek, için 
ea azından 250 gramlık an· 
~arot lazım. 

Hele senin gibi gövdeden 
yana zoru- olanlara bu kada
rı az bile ... 

iri adam ciddi bir ta-
vırla: 

- Fakat ben rakıyı ilaç 
yeri e içiyorum. Bir yirmi 
dokuzluk da kifi geliyor ... 

Dedi. Arkadaş: kahkahayı 
baıb: 

üstü kapalı kendini mr-afaa 
etmek istedi: 

- Ne yalan sö•ıyeyim .. 
Benim rakı ile ~şım boş 
değil, eskiden iJ;Ç, diye la-

zım oldukça iç4'dim. Mazar
ratını görünce-onu da bırak· 
tım gayri .. . 

Arkadaş · 

- Ca1'm, dedi, senin an
lıyacağır anzarot muhabbet 
alamıo.Ja çekilir.. Yoksa bi-

zim laynananın olur olmaz 
bas.alığa cezve cezve kay· 

arttığı sinameki suyu yerine 
Çilmez ki.. Rakı keyf veri-
"d' b 1 Cl ır C ••• 

t 1 - Bir yaşıma daba giri-

iri adam kızar gibi oldu . 

- Rakı bana ilaç işini 
göremedikten sonra, keyfi 
meyfı senin olsun ... 

Dedi. 1 t yorum, dedi, beo imam su· 
1\ yunun ilaç işini de gördüğü· 
ı, nG ilk Öoce senden işitiyo
~ rum .. Şu anzarot amma da 
1 m&barek şeymiş be! .. 

~ iri adam da güldü: 

- laaamazsın belki amma, 
r ben Hacılandığtm uman 
~ küçiik bir rak: ahr, içerdim: 
• bir şeyciğim de kalmazdı .. 

• :F~kat bı ı seferinde, rakıyı 

Arkadaşı, işi tatlıya bağ
ladı: 

- Öyledir zahir öyledir ... 

l=Ju işte key~ gene bize düş· 
tü disene!... 

Gülüştüler ... 

Kahve kapısının yanında 
tavia oyoiyanların gürültüsü 

biraz daha hızlandı .. 

( Arkası var) 
• 1 bıraz f ,z ıd kaçırmış olaca-
1iım ki, az kaldı cızlam çe· Hamı~: 
1kiyordum.. Muha,,irimiz Gönül Emre, 

• 1 Bir aralık öyle bir sancı hmir kahvelerini dolaşmakta 
ıgeldi ki biç sorma gayri... ve birçok yurddaşlarla gö · 
tıffaai azrail ~limden tuttu rüşmektedir. Sayın vatan· 
J,ibi geldi bana .. Yaui nere- daşlarımııdan heyecanlı ve 
Jdeyıe beni beni tarafa attı- ibret verici hatıraları bulu-
rıverecekti.. Bereket ki kur- nanlar varsa ve bu batırala-
talduk. 110 gazetemizde neşrini arzu 

A 1 kadaıı takıldı: ediyorlarsa, bize bir mek-
t - 1 abii be birader. Her tupla hangi kahvede hangi 
tıf'"YiD bir yeri var. Mübarek saatte bulunduklarını lütfen 
~azarotu ilaç diy" iç~rsen bil ~İr•inl~r. 

~ \DU böyle olur itte... Muharririmiz, yurddaşları 
I Ve i ive etti: gidip bularak ve h . h,a'::mnı 
m - Setıi rakının ahı tut- mcwnuuiydlc "Haiklu Scşi 11 
a•uı olacak, çü ıt<i g> zünü ne yı&zacaktır. 

··**~*. :I:* :A::Jt:~:t:**:~*:A:*:t:jt **:t:***" 
~· Elhamra Telefon " 
'•·· 2573 = .. _ ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması >+ 
~ı~------ M 
lla BUGÜN yeni sinem:l mevsiminin yeni ve ilk büyük )1 

ba 1 
fılmi ve muhteşem ·program )t 

Peter Lorre ( Mt. Moto ) ve Vi'ctor Mac. Lıaglen )t 

1 tarafından emsalsiz bir surette oynanmış ~ 

Vicdan Azabı ~ 
Fran11zca sözlü büyük hissi ve içtimai film >ıt 

! 2 - İngiliz Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyareti 'f> 
ı 1 - lımir 9 Eylül bayra :nı ve fuar filmi )t 

llJ 4 - Ankara 19 Mayıs gençlik bayramı = 
U) 5 - Türkçe izahlı foks jurnal )t 

Seanslar: 2 - S - 8 de ~ 
Fiatlar: 25-30-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. J+ . 
~~·~~:w;:w;:w;~~~ı~~·~:w: ~ . 

ol 

Londra (Radyo) - logiliz harbiye nezareti, Londranın hava cibetioclen müd•faasını te
min edecek her türlü tedbirleri ikmal etcniştir. Bu cümleden olarak bütün bava filolarına 
mensup subaylar derhal vazifeleri b1şana çağralmışlardır. 

Yakın Arkadaşı Oldü 
f·laile Selasiyenin~en ya

kıu arkadaşı ve sabık bari
ci~e nazırı Blattengeta Heruy 
,,bık hükümdarın evinde 60 
fişında olduğu halde ölmüı
ıür. Sabık hükümdar, son 
dakikasına kadar hastanın 
yenında bulunmuştur. 

Ayrıca )Üzbinlerce lngilız genci , bava işlerinde vazife almak üzere ak n akıo göoüllü 
kayd edilmeğe başlamışlardır. 

Fransada bütün partiler hükômetle beraber 
Paris (Radyo) - Fraosada müteaddit ftrkalara mensup bütün liderler, hükümete verdik-• 

lere beyannamelerde her türlü fikir v ~ işli hat farkını unutarak F raou için tehlikeli adde
dilen bu anlarda, hükumetin gösterdiği yoldan yürüyeceklerini ve direktif istediklerini 
söylemişlerdir . 

BJkttengeta, vaktile genç· 
liğiode hükümdarının hayatı

nı kurtarmış ve o zamandan
beri de onun mahremi esrarı 
olmuştu . 

Amerika Efkarı Umumiyesi Çok Sinirli 
Paris (Radyo) - Maten gazetesinin Amerikadan aldığı bir telgrafta şunlar yazılmak 

tadır : 
Amerika b;ikümdi bütün matbuat ve siyasi 

bun korunması hakkında AJmanyaya hitaben 
memesine fevkalade sinirlenmişlerdir. 

mahfili; Amerika Cumburreisi Zuzveltia s-1· 
gönderdiği mevtuptan, Hitlerio biç bebstt· 

l ... <>ndrada 
e~ki bir 

saklanın 

Aln1an 

Küremize en !Afrika Kahinle .. 
yakın yıldızlar rinin Tefeülü 

Küremize en yakın yıldız · 
la la aramızdaki mesafe 45 
tirilyon kilometredir ve bu 
yıldızlar bize kadar gelebil· 
mek için 4,5 sene lazımdır. 

Dünyanın hassas ve en 
bü)ük teleskoplarile semada 
sayılabilen yıldızların sayısı 

da (30 ·40) arasındadır. Bun
ların her birinin aralarındaki 
mesafe milyonlarca kılomet · 
redir. 

Tayyareciliğ.in 
ilk adımları 

Biliyor musunuz ki bir .tay· 
yarenin havada bir saat du
rabilmesi bundan ancak otuz 
sene evvel kaydolunmuş ha
disedir. Bu suretle tayyare· 
ciliğin henüz emekleme dev
rinde olduğunu kolayca an· 
hyabilirız. 

Afrikada, Nijer vadisinde 
yışıyan iptidai insanlar fal 
ile hareket ederler. Her ka· 
bilenin bir kahini vardır. Bu 
kahin akşam üzeri bir horoz 
keser ve leşini açık bir ye
re bırakır. Gece çakallar 
gelir ve bu leşi yerler. 

Kabin de ertesi sabah sa· 
gelip çakalların bıraktıkları 

izlere bakarak tabir etmek 
istediği rüya ve tefeülde 
bulunmak istediği hadise 
hakkında mütaleas•nı bil-
dirir. 

Sanat 
•• 
Oğrenmek 
• 
isti yenlere 
Mürettiplik 1 makinistlik 1 

mücellitlik öğrenmek istiyen
ler Suhulet matbaasına mü
racaat etsinler. 

-------- ---- -------------
Halk Şairleri Gibi .• 

Sırrı Sanh'ya 
Harabat ehliyiz, dilden agabız; 
Gene en kuvvetli iman bizdedi. 
Suna boylumuzun kölesi amma, 
Ağyarın yanında ferman bizdedir. 

Sazı ele ahp gurbete çıksak, 
Şu viran gönlümüz, büsbütün yıksak, 
Feleğin ettiği işlerden bıksak, 

Gene sevgi bizde, güman bizdedir. 

Bizi unutsa da güıel gözlü yar, 
Gönülden çıkar mı eski arzular ? 
Yarin ettiğini boş görmek le var 
Çünkü vtfa bizde, canan bizdedir, 

Felekten yılmıyor gö ten gözümüz 
Kendine güvenli içli özümüz. 
Düşmedi ayağa bir gün sözümüz 
Zamanını bilen zaman bizdedir. 

geçer, Garip Göoül Eaıre, güler de 
İyiyi kötüden çabucak· !eçer. 
Bazı dertlerini unutup içer 
Der ki "El derdine derman bizdedir. 

Gönnı Emr 

itan 
lzmir tramvay ve eı,ktirik 

Türk anonim şirketio,en : 
Şebeke ameliyatı d~ayisile 

llkteşrin l 938 ayı ztfında : 
1) 2 16 ve 30 mteşrinde 

saat 9 dan 15 e kı<iar : 
Sektör Ma}elle 

V Çeşı 

VI B lıribaba 
Vll ~ıantina 
Vlll c>üzelyalı 

X '•hribaba 
XI Gazi Bulvarı 
xıı Mezarlık başı 
xın Asansör 
xIV Gazi Bulyan 
xvı Gümrük 
2 ) 9 ve 23 llkteşrinde 

saat 9 dar 15 e kadar : 
I Darağaç 

11 Tepecik 
111 Alsancak 
iV Ba tmabane 
IX E:refpaşa 
XV Kühüıpar 

Karşıyaka 
Turan 
Bayraklı 
Bornova 
Buca 

~beke ücerinde cereyanın 

Başvekili 
Hitlerden evvel, Alman

yanın başvekili olan Dr. Brü • 
ning Londradadır. Bir köşe· 
de saklanmışlar. Ancak ya
kın arkadaşlarından birkaçı, 

nerede olduğunu bildirmek
tedir. 1934 denberi menfa 
hayatı yaşayan eski baıvekil 
daima canından korkarak 
yaşamışhr. Nadiren sokağa 
çıkar hiçbir umumi toplanb • 
ya iştiı ah etmez ekser za. 
mantarını kütüphanesinde, 
iktisadi ve edebi mevzuları 
dair yazı yazmakla vakit 
geçirir. 

Sütten Yu 
Yapılabiliyor 

Bugün, birçok iptidai 
maddelerden mahrum bulu-
nen Almanya bunların yeri· 
ne sün 'i maddeler ikeme et
mektedir. Meseia gıda ole
rek sabahları içtiğimiz ılit 

teo yü'l bile yap !maktada·. 
Sü• evvela babör ve kazein 
d..:nilen m .. :ideler bal:ne ge
tirilmekte ve bunlardan da 
yün karton vesaire yapıl

maktadır. kt'İleceği ilin olunur. 
---~ ---- ____ :s!:': __ _ 

Pevren satılık Satılık tütüncü 
kahvehane Dükkanı 
Basmahane Fevzi Paşa Basmahane istasyonu kar· 

bulvarı 13 1 no. kahve mo- şısında 6 No lu tütüncü dük 
biJyesile devren satılıktır. kanı devren satılık. Taliplerin 

1 Kahvehaneye müracaat. içindekine müracaatlar1. 
5 - s 6-4 

·*~~*~**~~:~~**~~~**~~~*~~ 

j F u·ar kapandı ( 
~Fakat yeni sinema doiuyo~ * 
~ Kültürp~rkın en güzel yerinde gazinonun karıısında ı 

~ Kültürpark Sin~ması *ı 
~ A (: l L l \ 7 O R 
+c Mükemmel iloltuk - en son sistem makine - rahat Ye 
t( geniş salon · dünyanın en büyük filimleri - büyOk )1. 
K sürpirizller... Görülmedik dekorasyon... )t. 
~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~-
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Kazalar namzed listesi 
Asil ve yed~k azalar namzedlerinin is;mJerini neşrediyoruz _________________ .. _ .... _ _______________ _ 

yoklama perşembe günü 
--------------- 00 ...... 00---------------

Yeni namıedler, şehrin inki,afı hakkında 
.Oektubla C. H. Partisi merkezine 

düşüncelerini 
bildirecek tir 

bir 

Kemalp iŞa Kazası 
Asil Namzed : 

( Dünkü savıdan 
20 - Sadık Sağırbay 

deva n1 ve son ) • 15 - Naci Rodan • 16 - Yahya Kerim 
1 - Ahmet Erzin 
2 - Ismail Zeki Tufan 
3 - Yasin Ôıkor 
4 - Mustafa Arık 
5 - Hasan Ali Erkan 
6 - Sefer Güvezoe 
7 - Hüsnü Yılmaz 
8 - J.füseyin Öıtürk 
9 - Raif Ataman 

10 - Tabir Üoal 
11 - Kimi Selman 
12 - Mustafa Kıvu\cluoğln 

13 - lzzei Uyğur 
14 - Sabri Uyğun 
15 - Hasan Bedevioğlu 
16 - Yusvf Külibçıoğlu 

Yedek Namzed : 
17 - Ali Ababıoğlu 
18 - Mehmed Karşıyakalı 
1' - Mehmed Ergen 
20 - Nuri Koyuncu 
21 - Arif iaılıoiiu 
22 - Hilmi Bezzaz 
23 - Kerim Çam 
24 - Emin Akhisar 
25 - Ali Kö.nürcüoğlu 
26 - f\bdurrabman 
27 - Kemal Neş'et 
28 - Hasan Kepekçi 
29 - Muatafa Necipoğlu 
10 - Ahmet Bol 
31 - Hüseyin Türkmen 
32 - Hasan Hüsey' n Eski· 

cioğlo 

Çeşnıe Kazası 
Aail Namzod : 

21 - Baba Oranlı 
22 - Mustafa Alp 
23 - Hasan Türkay 
24 - Fehmi Öz 
25 - Ibrabim Sabay 
26 - Ali Şoför 
28 - Mustafa Sürücü 

Dikilt Kazası 
Asil Namzed : 

1 - Zühtü Ateş 
2 - Hüseyin .. Avni 
3 - Ş !msi Öz ay 
4 - Adil Ôıeo 
5 - Yakup Afyon 
6 - Sal h Ulu 
7 - Hasan Akgün 
8 .- Saime Yeliz 
9 .- Bur han Aykan 

10 - Şükrü Demirelli 
11 - Hüseyin Atay 
12 - Şevki Sayğılı 

Yedek Namıed : 
13 - Ali Zeytincioğlu 
14 - Şıayip Balta 
15 - A~em Keskin 
16 - Netdi Ergün 
17 - lsauil Tuuy 
18 - Ali Yavaş 
19 - Ahmed Üa 
20 - Ziy" !\tağ 
21 - Ali Çıtin 
2:l - Rahmi Üzer 
23 - Ramaz~ Tur 
24 - Saim ~t&nsel 

Kınık Na\ıiyesi 
1 - F evzı Vural Asil N amzed : 
2 - Hüseyin ince 1 - Hüsnü Ar-ıan 
3 - Osman Tütüncü Ibrı • 2 - Hüseyin hm et Asma 

himoğlu 3 - Vehbi Ekiz 
4 - Rüştü Dincer 4 - Mehmed lo(e 
S - Tahsin Kabadayı 5 - Halıl Behçet Toyko 
6 - Mcbmed Alca 6 - Ahmed Alkat 
7 - Ahmed Karabina 7 - Baki Bağcı 
8 - Ali Saatlı 8 - Mustafa inanlı 
9 - Şakir Karadere 9 - Hakkı Gücgör 

10 - Abmed Dikmen 10 - lc'al Köymcn 
11 - Saim Aldemir 11 - Ramazan Gi • ş en 
12 - Mehmed Kocabay 12 Hüseyin Ü.küp 
13 - Fehmi Dinç 13 - Ali Riza Yamak 
14 - Mustafa _ Gören 14 - Ö..ner Türüncü 

Yedek Namzed : 15 - Abdullah Sönmez 
15 - Süleyman Karaaslan Yedek Namzed: 
16 - Hüsnü Rodoslu 16 - Ahmed Toyko 
17 - Osman Vardar 17 - lbrabim Sındırğı 
18 - Hüseyin Döameı 18 - Kemal Doyuran 
19 - Mahmud Görgün 19 - Selabittin Moral 

ooooooOOCIOOCJOOOOOOOOO OOooooooooooooooooooooooocoo 

Güzel Gözler Müsabakası 
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20 - Süleyman Sörımez 
21 - D avut Vu ral 
22 - Mustaf.t Ü.!mİrcİ 

23 - Aıiş Balkan 
24 - Kara ı~mail ı)ağçıvan 

Oecnir 
25 H!lmi Giriş •n 

26 Hılmi Tukb•. 
57 - Abdu!lsamet Yüksel 
28 - Hamit Karasul 
29 - Hü'leyin Koşucu 

30 - ldıis C.uım 

()denıls Kazası • 
1 - Mitat Bctykal 
2 - Ali lçel 
3 - G.ılip ÖLgür 
4 - Hüsnü Karhan 
S - l5mail Yücel 
6 - Süleyman Sivri 
7 - Mustafa Çağlıyan 
8 - Rafet Yanbas ı 

9 - Mebmed Eşmen 
10 - Mehmet Serter 
11 - Naci Terun 
12 - Mustafa Gönen 
13 - Ali Haydar Tanur 
14 - Galip Keskin 
15 - Hüseyin Bozyaka 
16 - Belkis Elbi 
l 7 - Saime Benli 
18 - Mustafal Üysal 
19 - Mustafa Güngören 
20 - Besim Yağcıoğlu 
21 - Mehmet BeyasitH · 
22 - Rüştü Gürenci 
23 - Ali loccoğlu 

24 - Doktor Muhiddin 
Yedek Namzed: 

25 - Hüseyin T opçuoğlu 
26 - Mebmed Kmlcahavhı 
27 - Mustafa Burgaz 
28 - Avni Güler 
29 - Mustafa Celetoğlu 
30 - Ali Y olcuoğlu.ı 
31 - lbrabim Dikmen~ 

32 - Rıfat Kumaş 
33 - Şaban Savaşan 

34 - Feyzi Coşkun 
35 - Osman Güaeri 
36 - Enver Okcular 
37 - Süleyman Gültütüncü 
38 - Hüseyin Cumah 
39 - Mehmet Emin Dav· 

ran 
40 - Mahmut Akgül 
41 - Mustafa Kadıoğlu 
42 - Faik Arkant 
43 - Cevdet Ekmekçi 
44 - Hüsnü lncepinar 
45 - Dr. Cabit Tunes 
46 - Hahl Du:al 
t7 - Ali Gümedag 
JJ3 - Mustafa Altanörs. 

Ba yın<lır Kazası 
1 - lbrabim Dedeağaçlı 
2 - Şükrü Başar 
3 ,_ Necllti Dalbılış 
4 - Recai V ardar 
S - Vasfi Ergun 
6 - Fahri Kara çetin 
7 - Hüseyin Y aığan 
8 - smail Gökçen 
9 - bsan Ôber 

1 O - M.Jstafa Telci 
1 l - Zija Gündüz 

12 - Ea:in ÖdemJı 
13 - Me~med Baykal 

Yedek Nttnzed ; 

14 - Mulafa Hayah E· 

reJ 

17 - izzet E~uerli 

l 8 - Ekrem Saragöl 
19 - Nuriye Hekimoğlu 
20 - Bahriye Bayındır 
21 - Recep Eriç 
22 - V uf ı ldıl 
Yed~k Namıed : 

23 - N iİI Yılmaz 
24 - Mehmed P~kerol 
25 - fiüseyio Güven 
26 - Sadık P.umak·oz 
27 - Etecn Ôzaydın 
28 - Salih Akman 

29 - Hakkı Vıdioli 

30 - Ali Kaplan 
31 - Raşit Sayım 

32 - M . miş Elmas 
33 - Must.ıfa Öıyağcı 
34 - Ali Ka~it Bodur 
35 - Ali Karaca 
36 - Huan Öıer 
37 - Şükrü Dikmen 
38 - Rahmi P.ıkahn 
39 - Satir Soysal 
40 - Ecvet Erol 
41 - Şerif Akın 

42 - Mustafa Etmen 
43 - Mehmet Karabulut 
44 - Mehmet Nuri Türe-

'HD 
Kuşadası kazası 

Asil aamzed : 

1 - Ali Can 
2 - Buıra Köluoy 
3 - EHt Ekmekçi 
4 - Hüseyin Cevril 
5 - Hasan Deniıel 
6 - Kuım ~Yaman 
7 - Kemal Kutucu 
8 - Mustafal--Adah r 
9 - Mustafa berber oğlu 

10 - Mu ıtafa Sarı oğlu 
11 - Mehmet Güven 
12 - Milat Baysal 
13 - Fuat Açdoğan 
14 - Osman Öz 
15 - Şükrü küçük 
16 - Şükrü Aksoy 

Yedek namıed: 
17 - Ali Soysal 
18 - Ahmet Güntürkün 
19 - Ahmet Altaş 
20 - Nuriye Suyo1cu 
21 - Esat Güh~kio 
22 - Ferit Kızılcık 
23 - HlSan B~·baroı 
24 - 1 brahinı Ünüvar 
25 - ibram Güavarf 
26 - lbrabim Yağcı 
27 - Muştu Demir 
28 - Niyazi Öıcan 
29 - Osman ince 
30 - Rizı T opuı 
31 Şerif Demirel 
32 - Osman Öıyiğit 

:Manisa 
Oteli 

İznıirin 'Tenıiz Ucuz 
Oteli 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

tavsİ) e ederiz 
Keçeciler Lile sineması 

karşısı No 76 
12-8 SALiH 

• 

~fcnıiz düvfılnılış. iti
na ile hazn lannıış h er 
cins baharat 5 ve 10 

kuruşluk anbalajlarda 

Aşçı başı Marka 
Makarnalar 

28 ETLOL 

S. /ierid 
ECZ-ACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
~~-.·&?8'~--

Peşin ve 
Tal1:sit ile 

En şık, ve n ucuz elbiıe· 

lerinizi Kavaf lar çarşısında 

(35) N da 

T E t~ Z 1 

Kazım 

Şangüder'e 
Selanik sergisinden birincilik yapt.rınıı 
madalyasını kaunmaştır... Birinci 3ınıf Mutahass11 

--~--~~-, ....... -lill!Cilli - _,...._ 41!..--
Dr. Demir Ali Fırıncılar 

KAMÇ!O\:JLU 

:ih Tenasül hasta lıklii -
n elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 

&EHi lllE3!!J-BE: -Emr.zm 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Möjt ~ ı .. " ı 

RONTKEN VE 

Elktrik te<la visi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı t:.LEFON: 2542 - -----B!!m: 

Hancılar Sucular 
Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 

Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAlK ŞİMŞEK 

........................... 
'-~- i O O 1 T O R İ 

~
1 

: Salih Sonad i • : Cild, Saç ve zührevi basta· ı 

\ 

: lıklar müt~baHııı : 
: ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
: Her gün öğleden sonra ı 

: Telefon: 3315 ı .......................... 
Damızlık 

Taze ~akız baklası, sebze 
wçiçek,!ağıç tohuml111, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 

hisar önünde Meram tohum 
-;-ağazasında~bulur. 

Cİidinizi bozmayacak en 

Büze/ tıraş bıçag·ı : lfCPll-
LtJ X l/5 

Nü'IA LUXlJ BIÇAKLARI T l_f~~Ş 

MERAH ILAl~ININ HEPSiNi MEMNUN 

Dl POSU 
ETTt • f'İR ~ERE ~ULLANINIZ !. .. 

~emeroltı 

N~80 

Hurakol kar~ısında 

MAZHAR ÖNGÖR 
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lzmir DÜNY~~tEfl Barbaros Ve Preveze 
Muharebesi Kahvelerini 

DOLAŞIYORUM: ... 
Yazan: Gönü/ Km re 

-10 -

Şu saz yok mu? Beni öyle he
yecanlandırıyor, coşturuyor ki 

Bakhm ki cıogar çıkacak ı 
•oouod 1, kahveciyi çağır· 

•-dım, p•r.uıoı verdım. 

Güler yüdu kahveci: 
- Afı:dersiaiz bey, dedi, 

- Ben daha çok yüksek 
ınkılibımınn halk ve köylü 
kalkınma cümlelerini bildi
ren ya21ları takip ediyor ve 
milıi bir: heyecaa(a okuyo· 

yabancı olmaıuıoız... Çüo-! L J .l&lm kabvemizde sızi ı , yeni ru;~·ve etti: 
1 gijr6yorum. 

' .. 
•' • 

la .. llab bu civarlarda - Bana bir "Hılk ada-
oturuyorsunuz. Anlaşılan kah mı,, adını verirseniz, beni 
veci, yeni bir müşteri ka- istediğim şekilde ifade et · 
zanmının yolunu yapıyordu. miş olursunuz. Bunun için· 
Keyfini bozmak istemediğim dir ki balkın yaşadığı mu· 
için: bitleri dolaşmak ve onlar Ja 

- Evet yabancıyım, de· beraber yaşamak bana de-
dim. rin bir zevk veriyor. 
Oturduğum yerden buraya fl4eseli bazı yerlerde efe· 

pek uza ki deiil... lerin harmanda ta veya zey. 
Gazetemi cebime yerleş- bek oynadıklarını gördüğüm 

tirdim. Kabvecini: zaman benim de ef~liğim 
- GtUe güle bayım, gene 

buyurun ... 
Teıbiile otobüs durak ye

rine doğru ylrüdüm ... 
Mumcu kahvesindeyim. 
Ba kahvenin bu hususiye· 

tide ıairane oluıudur. Çün
k& lzmirin en glizel yerlerini 
ve denizi kartınızda görür
ı&aliz .. 

Manzaranın caıibeai, insa
•• brmaodığı yokuıun yor· 
pnluiunu unutturuyor. Ge· 
Dİi hoparlörlü radyo, bura· 
da da çeıiı li pliklar çal· 
maktadır. 

Bemütat konuıacak bir 
adam, arıyorken, tesadüf 
bana istediğimi çok beklet
medi verdi. 

30 35 Y aılarında temizce 
geyiamit gözlüklü ve kibar 
tavırlı bir ) urddaı, yanıma 
geldi ve] kendini takdim 
etti: 
Hakkı Emre .. 
Adımın bir pa ç111nı tııı· 

tutar ve içimden: 
"Ben de di:ı vu. masıDı 

bilseydim bu delikanlılar1n 
arasına karııırdım ,, . 

Der ve onları ellerim kı · 
zarıncaya kadar alkışlarım .. 

Sonra ıu saz yok mu? 
beni öyle heyecanlandırıyor 
öyle rcoşturuyor ki biç sor. 
ma .. 

Bay Hakkı Emre bir si
ğara çıkarıp yaktı ve söıle· 
rine şöyle devam etti: 

- ~az çok tatla şeydir 
beyim... Ben lzmirde birçok 
saz çalanları dinledi o, Fakat 
bunları içinde beoim en çok 
hoşuma giden ve adeta sazı 
söyleten bir adam vardır .. 
Bu adam, Mecidiye hanı al· 
tındaki kahveci Haydar 
Üçer dir ... 

Fakat... 
Bay Hakkı Emre unutmuş 

gibi ili ve etti: 
(Arkaıı var) 

yan bu arkıdaıa kendimi Hamı~: 

tanıttam: Muharririmiz Gönül Emre, 
- B~n de G6nül Emre .. 

hmir kahvelerini dolaşmakta 
Biz, iki '"Emre" ler lkarıı ve bir çok yurddaşlarla gö-

karııya konuımağa baıla- rüşmektedir. Sayın vatan· 
dık. daşlarımızdan heyecanlı ve 

Şair yaradılıtlı bu arkadaş, ibret verici hatıraları .bulu-
'"Halkın Sesi,, nde yaular1 nanlar varsa ve hu batırala· 
mı okuduğunu ve alaka ile rın gazetemizde neşrini arzu 
takip ettiğini söyledi. ediyorlarsa, bize bir mek-

Bu iltifatına teıekkür el· tupla hangi kahvede hangi 
,._ tikten ıoara sordum: saatte bulunduklarını lütfen 

' - Siı, gazetelerde en bıiJ;u:nl.:r. 
çok hangi yazıları okumak· Mubarririmiz, yurddaşları 
tan hoılanusınız? gidip bulacak ve h tı a';ı· ırı 

Biraz düşündü. Alnıııu ka· memnuniyetle "Halkın Sesi 11 

ııyarak cevap verdı: ne yazacaktır. 

-************~:~***~~******~ I· Elhamra T2~J3° İ 
: ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması ,. 

~ o a " BUG N yeni sinem:l mevsiminin yeni ve ilk büyük ,. 
tc fılmi ve muhteşem program )t u 1 Peter Lorre ( Mr. Moto ) ve Victor Mac. Lıglen a 
tC tarafından emsalsiz bir surette oynanmıf ~ 

tı Vicdan Azabı ~ 
fC Fran11zca sözlil büyük hissi ve içtimai film U 2 - lngiliz Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyareti 
tc 1 - lzmir 9 Eylül bayra 'Dl ve fuar filmi 

4 - Ankara 19 May11 gençlik bayramı 
S - Tilrkçe izabh foks jurnal 

Seanılu: 2 - 5 - 8 de 

fiatlaı: 25-30-40-50 Cummrteıi talebe 1 de 15 ~. 

OLUYOR? 
40 Senede yazılan kitap 

Yedi sene evvel ölen ln
giliz muharriri Sir Hali Ca
ine 'nin yazmıı olduğu (lsanın 
hayatı) · isimli 3 milyon keli
melik eseri yeni baıtan tet
kik edilip, kısaltılarak, başlı 
başına bir kitab vücude ge· 
tirilmiştir. Muharririn oğlu, 
gazetecilere şöyle demiştir: 

- Bu kitabla asrımızın 

en harikülide ede tıi eseri 
vücude gelmiştir. Babam bu 
eseri yazmak için tam 40 
yıl çalışmıştır. 

Bunun ıon şaheseri olma
sını istiyordu. 38 yaşında ha· 
zırlamaya başladığı (lsanın 
bayatı) nı 78 inde de fama· 
mile bitirememiştir. Eser , 
edebiyat aleminde müthiş bir 

ıaıkınhk uyandıracaktır. Ba· 
bam bu eserinde İsanm yeni 
bir tahlilini yapmış, ne ka· 

tolik, ne protestan, ne de 
Yahudi temayül ve düşün
zelerioi nazarı itibara alma· 
mıştır. 

* * • 
r>OO S neden beri Kız 
Çocuğu Olmı)1an Aile 

İogilterede Kinnersly aile· 
)erinden e!ki bir ailenin son 
günlerde bir kız çocuğu düo-

yaya gelmif, bu münasebetle 
büyük şenlik yıpılmııtır. 
Zira, ailenin beı yüz sene
denberi hiçbir kıı çocuğu 
olmamııtı. 

••• 
i o Sene bekar durduk

tan sonra 
Amerikah bir bekar genç· 

liğinde asla evlenmemeğe 

aht ve bu yemininde de 70 
yaşına kadar sebat etmiş .. 
Fakat, mütemadiyen kendi 
yemegını kendisi pitirmek 
o kadar cınına tak demiı ki 

nihayet dayanamamış, 67 
yaşlarında bir dul ile evlen· 
miştir. 

Katilin Merakı 
Londrynın kalabalık cad

delerinden birinde, geç va
kit bir kadını takatla bayılt
tıktan sonra, otomobil aoab · 
tariJe başına vura vura öl· 
düren bir şoför, cinayeti 
müteakip kaçmlş. sekiz gün 
saklandığı bir mığrada, pek 
sevdıği (Adı aşıkları) isimli 
bir Romanı sekiz defa üst
üste okumuştur. 

Katil yakalanmış. muha· 
keme edilmiş ve idama mah · 
lı.u'll olmuştur. 

Ege Kitap Evi 
Hisaröoü No. 6 

Bilumum okul kitaplar1 gel
miş ve satışa başlanmıştır. 

Her aradığınız okul kitapla· 
rını bulacıksınız. 

Onaltıncı asrın ortalarına 
doğru dünyada iki büyük 
imparatorluk vardı : Osmanlı 
imparatorluğu, Alman impa· 
ratorluğu. 

Anadolu Türklerini kuman· 
daları altına toplamıya mu
vaffak olan Osmanh - impa· 
ratorları Rumeliye geçtikten~ 
sonra sınırlarını sür'atle ge· 
nişleterek Tunaya kadar uza 

nan bütün .. Balkan yerıma • 
dasını zaptetmiş, Şarki Ro.ua 
imparatorluğunun paytahtı 

olan Kostantinopoliı; Türk 
hükümdarlarının idere mer
kezi olmuştu . Fakat Türk 
istilası bukadarla :kalmamış, 
Tunayı geçerek Macaristana 
doğ'u ileı lemiş; Buda peşte 
de bir Türk şehri olmuştur. 

Tü,kleria gayretile islim 
alemi Avrupan ın cenubi şar· 
ki tarafını elde ederken, 
mukabil tarafta, Avrupanın 

cenubi garbisinde yani lberik 
yar1m adaS1nda bulunan is
lim hükumetleri istiklallerini 
kaybediyorlardı. EodüJös dev
letinin inkirazı üzerine teşek· 

"Halkı 

kül eden Tavaifi mülfı" bir· 
birleri ile uğ raşarak :uyıf 
düşmüş, bundan istifade eden 
Aragon, ı<astilya. Portek'z 
gibi Hırıstiyan hükumetleri 
arazilerini!"genişlenmiy• mu- ' 
vaffak olmuşlardı. islim hü· 
kumetlerinden r,n yalnız bir 
tanesi Beiahmer bliküıueti 
iki asır kadar istiklAlini mu· 
hafazaya muvaffak olmuıtu. 
Aragon hükümetinhı veliahh 
Eerdinad, Kastiln Krallı· 
ğının varisi olan • fzabelli ile 
evlendiktan sonra bu iki Hı· 
ristiyan hükumeti birleşerek 
ispanya ismini alınıfh. Fer· 
dinand ile K'81içe lıabelli'aın 
en büyük arıııları, Hiristi· 
yanlığın neşri ve lberik ya
rım adasrndaki Beniabmer 
hük fıınetinill ortadan kaldı· 
rılması idi. 

Beniabıııer bükü :netini:» 
paytahb olan Gırnata uzun \ 
bir mub-saradan sonra teslim 
oldu. 1942 soo hükümdarı 
olan Abdullahuuağir Afrika 
kıtasn,a hicrete mecbur edil
di. Boııdan sonra ispanya 
hükuıneti Akdeaizdeki ada· 

Sesi'' 
Cumhuriyette hak, önemli temel, 
Onunla yükselir yurdun şerefi. 
Halka güvenerek beslentn emel, 
Hıç zo ,luk çekmeden bulur hedefi. 

Altıok'tao biri: "H ılkç ıyız!,, diyor. 
H ılk, kuvvet demektir; İm'1o de:nektir. 
Yüce cumhuriyet onll sevıyo", 

Bu sevgi gönülden, candan demektir. 

Atatürk, herzamao üalii Şefimi>; 
Atatürk, yurdumun sonsuz neşesi. 
"Her gün ilerleyen izlerindeyiz!,. 
Oiyere.c övünür bu "Halkın Sc:si" 

Gönül Emre 
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lan ele geçirmeğe ba,ladı. 
Aragon Krallığına aid olan 
Balear adalarından baıka 
Sicilya adası ile merkesi 
Napoli olan encebi ltalya, 
İspanyanın eline geçti. Bu 
esnada Amerika kıtaıı keı· 
fedilerek yeni fdlinyanın bil· 
tün serveti ispanya yağma
gerleri tarafından gasbedil· 
mf.:ğe baılanmııtı. Bu tarih
lerde ltalya müttehit dt:i'ildi. 
Venedik, Cenova gibi deniı 
ticareti yepan şehirler, Flo· 
ransa, Milin gibi Dllkalıklar. 
Papa hükumeti ciımaniyeıi, 
iki Şicilya Kralhğı gibi küçül.: 
küçü" hiikummetlere ayni· 
mıştı. Bu aebebten ltalyaaın 

kuvvetli komşusu olan Fan
sa Kralları bu l~ilçük biikô· 
metlerin arazilerini elde et
mek istiyorlardı. 

F ran111 Krallarından Şarl 
Vlll, ıimali ltalyayı aldıktan 
sonran N apoh'ye kadar gitti. 
Fakat buraları terk ile çekil
miye mecbur oldu. Bunun 
halefi Lui Xll ıamanda ltal • 
ya mulınebeleri tekrar baş
ladı. Fakat Fransızların kar· 
şuanda başka bir rak p vaoi 

hpanyahfar varttı. Xll ncı 

Lui i~e F eridinn:d 1 ~t'ya yı 
aralarında taksim etmek hu
sus:..:nda anlatılar. F .. k.ı.t soa· 
ra lspanyollar sözlerini tuta· 
mı yarak Fı anı1zlan cenubi 
ltalyadan serdettiler. 

lza belli ile F erdinand va· 
risi olarak bir ltız çocukları 
D.vane Jaodı1n başka kimse 
yoktu Bu kır, Avusturya 
Arşidukası ve Alman impa· 
ratoru MıaksimiJyanıa oğlu 
güzel Filip ile evlenmiş ve 
bu teebhülden Şarl ve Fer· 
dinan 1 iki erkek çocukları 
olmuştu. işte bu çocuklardan 
Şarl, anuının babası olan 
Ferdinand'ın yerine ispanya 
Krallığına sahip oldu. Beıin · 
ci Ş ul manasına olarak Şarl• 
ken naroı ile şöhret bulmuı· 
tu. Şulkenin arazisi gayet 
ge ~ işti. ispanya, cenubi ltal· 
ya, orta ve cenubi Ameri
kadan başka F ransanıo ıark 
tareflarındaki Burgoadiya 
Kralhğı araıisi olaa Flander, 
B~lçikı, Lüksemburg, Franı şısında 6 No lu tütnncü dük = Mükemmel koltuk - en son sistem makine - rahat ve Mı 

kanı devren satılık. Taliplerin 
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konte eyaletleri de Şarikea'e 
miras olarak kalmıfh. 

( Arka11 ••r) 


