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;JUNU TA F AN iZ KOMi E·· 1 alka Hazır Ol
masını Emretti 

devam edecek olursa, Almanyada her halde bir karışıklık 
kopacaktır. 

Paris - Fransız ve lugili2 tayyareleri çok büyük bir fa· 
aliyet göstermektedirler. Hamburg ve bir çok diğer Al
man şchirl~ri bombalanmıştır. Düo 110 Alman tayyaresi dü· 

Londra - İngiliz taakları harekete geçmiştir. Soissoa 
civarında 1 Alman piyade tabarunu tamamen imha etmiş· 
lerdir. Alman tayyareleri ilk kuvvet ve faikiyetini büabti· 
tün kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Nevyork - Müttefikler, Amerikaya cem'an 9000 tayya-
re ısmarlamışlardır. şürülmü'itt\:. --- . -· ------------------------------------------

Italyada Hazırlık Ve Harbe 
Girmek Giinün Meselsi Oldu 

Londra - Burada ltalyanın harbe girmesine muhakkak 
nazariyle bakılıyor. Gazeteler böyle bir harbi karşılamağa 
lıuzırdırlar ve altından çıkacaklarına emindirler. Gazeteler 
logilterenin isteklerini tetkike bazır olduğu gibi tecavlizüne 
de cevap vermeğe hazır buluoduğuou yazmaktadırlar. ' 

Roma -, Sivil doktor, aczacı ve baytarların ihtiyat za
biti üniformasiyle askere alınması emrinin imzası bekleni
yor. 

Milano - ltalya gazeteleri Müttefik kıt'alarm Dongere 
gönderildiklerini ve Fasta asabiyetin büyük olduğunu, Ce-
zayirde sokaklara tel örğüler çekildiğini yazlyorJar. 

Moskova - Loodradan öğrenildiğine göre, ltalya ispan
yayı da harbe sürüklemek için kendisine Cebelüttarıkı va
detmiştir.~ 

-----+.-----
lngilterenin Brüksel Sefiri 

Nerede? 
Londra - Brükseldeki lngiliz sefiri, ateşemiliteri ve ti

caret mümessili Alman istilasi üzerine esir düşmemek için 
Brükseli terketmişler, meçhul bir semte gitmişler ise de 

nere olduklarına dair henüz bir malumat elde edilememiştir. 

------··-----

(talyan Ajanları Mısırda 
Sofya - Romadan telefonlaaıyor: ltalya harbi kazanırsa 

Mısırın istiklaline riayet edecektir. Nitekim Mısırdaki ltal
yan gizli ajanları bu bapta propaganda yapmakta deYam 
etmektedirler. ltalyanlar bu itibarla Libya muharebesinde 
MısırhJa.ı taraf10dan şiddetli hücumlara maruz kalmıyacak
ları kanaatindedir. 

Roma - Harbin gününü tayin için mussolini parlimen· 
to, ayan ve korporasyon azalarından mürekkep bir halk 
meclisi seçecektir. ______ .. ____ _ 
Tayyare Fabrikalarına Sui

kasd Yapılmak İstendi 
Nevyork - Müttefiklere · tayyare yapmakla meşgul flç 

muhtelif Kaliforniya fabrikasının elektrik ve su tesisatını 
bozmak üzere on gün içinde beş müteaddit teşebbüs vaki 
olmuştur. 

Belli başlı bir tayyare fabrikası direktörü 18.000 işçiye 
hitaben yaptığı bir tamimde bu gibi teşebbüslere karıı uya
nık olmağı tavı iye etmiştir. ____ _,..__ ---
Roma _ışlaları Boşaltılıyor 

Nevyork - Amerika radyosu: Romadan öğrendiğiDe 
göre, veliah başkumandan olduğu kıt'asına iltihak etmi~
tir. Romada askeri kışlalar boşaltıhyor. Roma açık ıehır 
ilin edilmiştir. 

------··------DUR EMRiNE iT AA T 
ETMIYENLER VURULAC K General lanş r .. ta~~i~ ed~l~i 

Paris -General Veygandıo gosterdıgı luzum uzerıne 
general Blanşar şimal cephesinde gösterdiği ehemmiyet Londra - bir tayyare angarına yahut silah fabrikasına 

yaklaşan ve dur emriae itaat etmiyenlerin hemen vurulma
sı emri verilmiştir. 

------··-----
SOVYET POLONY ASI 

Karako - Sovyet Rusyanın Polonya umumi valisi Mos
kovaya verdiği bir raporda bu yıl Polonya mahsulünün be
reketli oiduğunu bildirmiştir. Polonya milli b~nkaıın4a ban· 
koaotları tebdil etlilmtir. 

h.asebile taltif edilmiştir. 

Amerika Fabrikaları Yeni 
. Emirler Aldılar 

Vaşington - Amerika hava ve deniz filosnun bir kıımı 
Müttefiklere verileceği için açılacak boşluğu acele doldur
mak için Amerika fabrihalarıoın günde 24 saat çahımalan 
emri veril111iıtir. · 
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Karaib adaları ve Karaibler 
?iblerl hemen tamamen mah· 

Yettiler. 

(Halkın •••IJ . 

SON .. HAB 
• 

Cuidad Trujillo - Domini
que cümhuriyeti - (A.A.)
Caraibes denizi konferansı, 

Avrupa devletlerine aid bu· 
lunup istiklallerini muhafa
zaya muktedir olmıyan müs
temlekelerin, Amerika cüm
buriyetlerioin mandası altına 
alınmasına mütedair takriri 
tasdik etmiştir. Bu takriri 
veren Kuba bükümeti mu
rahhası B. Miguel Campa, 
takririn ilk Hariciye nazırla
rı konferansına tevdi edil
mesini talep etmiştir. 

Kalanları 1660 senesinde 
loiiliz ve Fransızlar St. Vin· 
cent adasında ikamete mec 
bur ettiler. Adaya sürülen 
Karaiplerin sayısı 6,000 ka
dardı. Gene iptidai bir ha· 
yat yaşarlar, toprak kaplar 
ve hamaklar imal ederler. 
Bunlar tekriben bir metre 
60 santim boyunda, derileri 
kırmızıya yakın, siyah saçlı 
boyunları kısa, aeniş omuzlu 

INGILTE E TEDBiR ALIYOR 
Zurih - lngiliz adalarına karşı bir taarruz yapılmak 

ihtimaline karşı Londra bükuaıeti dabiJi t..:db irlerde devam 
ediyor. Dahiliye nezareti 16 yaşından 60 yaşına 
kadar olan Alman ve Avusturya kadınlarının dahile sürül-

Milli ptyango roN 
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dün saat 18 de 19 Mayıs stadyomunda otomatik 

melerini emretmiştir. Bunlar 16 yaşından kü9ük olan ço
cokları da berabarlerine alabileceklerdir. 

relerle ve binlerce halk önünde icra edilmiştir. 

Diğer bir takrir, Cenubi 
Amerikadaki Alman bava 
hatlarını istihdaf ederek, 
bu hatların kaffesinin Ame

rikan tebaası mah olmasını 
talep etmiştir. 

*** 
Büyük ve küçük Antil a

dalarının bulunduğu denize 

Caraibes (Karaib) denizi is
mi verilir. 

Küçük Antil adalarına da 
ayni zamanda Karaip ada
ları denmektedir. 

insanlardır. 
Lisanlarını muhafaza ede

bilmişlerdir. 
Bir dinleri yoktur. 
Karaib adaları, Karaib de

nizi ve Meksika körfezini 
Atlas okyanuıundan ayırır. 
Bunlardan cenuptan itibaren 
Trinidat, Tabago, Barbados 
adaları lngilterenin, Guade
Joupe, Martinikue, ve cıvar
daki bir kaç ada Fransanın, 
Porto Riko ve 1917 de Da
nimarkadan 25 milyon dola
ra satın alınan Virgin ada· 
ları Birleşik AmerikanındH". 

Paris - Şemen de dam ile deniz arasında yirmi dört 
sanattenberi olanca şiddetiyleadevam ediyor. Almanların, 
topraiımıza giren harp arabalariyle zırhlılar mukabil taar
ruz Ye hava bombardımanlarızın tesiriyle imlıaa edildiler. 
Düşmanin bir kıt'ası da Bresol nehrini geçtikten sonra tah
rip edildi. ______ .. ____ _ 

Romanyada Umumi . Af 
Bükreş ·- (Stafani) Romanya kralı Karol umumi siyasi 

mücrimler hakkında umumi bir mazbatayı tastik etmiştir. 
Roma - Mareşal Dö Bono ltalyanın eenub cephesi ku

mandanhğıaa tayin edilmiştir. _____ .. _____ _ 
KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 

Paris - Romadan bildiriliyor : 
ltalyanın her tarafında askeri bir faaliyet devam edi· 

liyor. Kadın ve çocuklar şimale nakledilmiştir. Büyük mey-
danlara radyolar konulmuştur. · 

loo.oooı 
Lira 

9559 No.ya 
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. LiAA 

32801 No.ya 

15.000 
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45359 No.ya 

10 BiN 

LiAA 
9607 No.ys 

5,000 Liri 
Kaıanan numaralar t 

123~ lardır: 

16507 22523 

Son üç rakamı (646) 
39743 ve 32997 i r 

nihayetlenen 50 bilet b)I . 
lira, son iki rakamı (dO 
nihayetlenen 500 bilete 
mışar lira, son iki ra~' 
(36) ile nihayetlenen t 
bilet kırkar lira, soo 
rakamı (9) ile nihayetlell 
5000 bilet ocar lira al•~~ 
lardır. Yukarıda göstırJ 
ikramiyeler tam bilet b' 
hiledir. 

Porto Riko adasından Ve
nezuella 'ya kadar bir kavis 

şeklinde uzanan ' Küçücük 

Antillerde, AYrupahlar gel
meden evvel Karaibler ismi 

verilen iptidai bir kavim o
turuyordu. Buraları evveli 
lspanyollar aldılar ve Kara-

Yukarıdaki telgraftan da Buclapeşte - Parisden bildiriliyor : Bn gün Alman tank
ları hiç bir iş görmemiştir. İki Alman tank koluna 
hücum· eden Fransız bombardıman tayyareleri tankların bir 
çoğunu imha etmiştir. 

_______ .. _____ _ 

.ıraı Leopoldun kısa bir 
tercümeı hali 

300 bin kişilik ordusile 
birlikte Almanlara teslim ol
duğu için tarihin hakkında 

nasıl bir hüküm vereceğini 
pek kat'iyctlc bilemediğimiz 

Belçika Kralı Leopold, as
rımızın en btiyük kederlere 

uğramış bir siması olarak 
meşhurdur. 

Daha on üç yaşında i ken 
914 Büyük harbinde mem-

leketi çiğnenmış, babası kral 
Alber onu mektepten alarak 
eepheye yolJamışb, Harpten 
ıonra, altı ay kadar Belçika 
Koniosunda müstemleke 
idareciliğini mütalea etnıiş 
bütün dünyayı dolaşmış, si-

yaset, iktisat ve maliye tah
silinde bulunmuştu. 

Mükemmel bir kayakçı, 
dağcı ve golf oyuncusu olan 

Leopold, 1934 de İsviçrede 

bulunurken, babasının tır

mandığı dağdan düşerek 
ölümü ile kral seçilmiş, ara· 

dan 1 ay geçmemiş iken 
Losern civarında bir otomo· 

bil kazasında karısını kay· ' 
betmişti. 

BAHRIBABA 

anlaşıldığı veçhiJe Karaib 
denizinde, Avrupa devlet
lerine aid bulunup istiklal
lerini ~uhafazaya kudreti 
olmıyan müstemlekelerin A
merika Cümhuriyetlerinin 
mandası altına girmesi mt.v
zuubabistir. 

İngiltere ye 
Havadan inmek fikri 
yeni blr,ey deAlldlr 

Son günlerde Alman pa
raştitçülerinin loriltereye ine.: 
ceklerinden sık sık bah,e
dilmektedir. lngiltereye ha· 
vadan taarruz fikri yeni bir 
şey değildir. Bu usul pek 
eski zamanlarda, lngilizlere 
düşman oldukları Yakitler
de Fransızlar tarafından 
düşüniilmüştllr. 
Meşhur Mongolfiere balo

nunun icadmda sonra, 2 
Haziran 1803 tarihinde bu 
balunlar iJe lngiltereye ha
vadan taarruz düşünülmüş; 
hatta 3.000 asker ve 2.000 
alabilecek muazzam bir ba· 
lon inşası kararlaştırılmıştı. 

Bu balonun 300.000 franga 
çıkacağı he.tap edilmiş, son
radan bu fikirden vaı:geçil-
miştir. 

-----.. 
·Almanların Son Zayiatı 
Almanların Flandradaki zayiatları 25,000 maktul 50,000 

yaralı ve tayyare kayıbı da 500den fa:ılad11. 

Dikkatler: y• R k 
ıne e oru 

Müslüman Mahallesinde · Emel kişesi kırdı 
saıuanooz Satanlar' Tilkilikte B. Necmi Atılan 
Başvekilimizin nutkunda.o "Emel,, kişesi her keşidede 

parçalar: olduğu gibi bu keşide de 
" B' . 'd d 45359 numaraya isabet eden . ... ızım ı are e vatan-

daşı her haaıi bir hakkın- 15000 liralik ikramiyeyi müş-
dan mahrum eden bir usul terilerinden TiikiJikte fırıncı 
yoktur. R•dyonuzu açtığınız B. Mustafaya çıkmıştır. 
zaman her memleketin keıı- ''Emel,, kişesini ve talihli 
dine göre yaptığı propagan- vatandaşımızı tebrik ecleriz 
da veya te!İrleri dinliyorsu· ve zengin olmak istiyenler 
nuz. Türkün akh ve selim her halde '4EmeJ,, kişesinde 
düşünüşü buolarm ne mana- ta ihlerini denemelidirler. 
ya geldij'ini çok glizel aıa · 

Jar . ., deği~iklik hasıl dmek üzere 
Ve: propaganda yapanlarını ka-
" ... Bir takım misafir ec- rikatürleştiren çok güzel bir 

nebilerin faaliyetinden son atalar sözü vardır : 
zamanda bahsediJmeğe baş- "Müslüman mahallesinde 
landı.,, İlah... salyangoz satılmaz.,, 

«erek ecnebi radyolarının Satıcı avaz avaz bağırsa 
ve gerek misafir ecoebilerın da m6şteri bulamıyacaktu! 
Türk efkarı umumiyesinde "Akşam,, 

zabıta haberleri 
lkiçeşmeli Gündüz soka

ğında demirci Cemalin üze
rinde bir tabanca buluna
rak alınmıştır. 

§ Arapfurunu caddesinde 
Mitbat karpit lambası ile 
tahtakurularını temizlerken 
dikkatsiılik neticesi olarak 
kanepenin tutuşmasile yan
gın çıkmış, etrafa sirayetine 
meydan verilmeksizin sön
dürülmüştür. 

§ Atatürk caddesinde ma
kinist Macit, Nafiaya ait 
makineleri indirirke11 yanhş 
kumanda vermesinden ötürü 
silindirin bıçağı kaymasile 
39 yaşında lsmailin ayakla· 
rına isebetle yaralanmasına 
sebebiyet verdığinden ya
kalanmıştır. 

§ Peştemalcılar başında 
30 yaşında Boz Beki·r, kah
vede çay içmekte olan Der
viş oğlu sabıkalı Nuriyi beş 
yerinden bıçakla yaraladı

ğından yakalanmıştır. 

§ Alsaacak D. Demiryol· 
!arı iskelesinde HaliJ lbrabim 
oğlu Mehmet iskele üzerin
de huluoan demirlerden 4 
adet çalıp kaçarken yaka-
lanmıştır. · 

Yamanlar Kampı 
....................................................... , ALKOL : T s· T e 1 e f o D ı 1 
ı ayyare ıneması 36 - 46 ı , SARFIYATI 
ı Bugün iki büy6k filim birden ı 

Yamanlar kapı bu sene ı 
25 Haziranda açılacaktır. ı 1 - Tavsiye Mektubu 1 
Kamp yolu da tamir edil- ı Oynıyan: Adôlf Menjo Fransızca Sözlü ı 

-m-işt-ir. ____ -»_ i 2- Gülnaz Sultan J 
Manisa oteli ı Türkçe sözlü ve şarkı lı ı 

ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 17 en Son dünya harp hadisatı: 

inhisarlar idaresi bu sene 
memlekette lt196,760 litre 
ispirto istihsal edilmiş bun
lardan 330,937 litre saf 
485,057 boyalı alkol sarfe
dilmiştir. 

B. İSMAİL HAKKI 
K .1 NoL:l 7 .6 k ı ve Fransadan yeni getirilen makinelerde çekilen milJi : 
eçecı er a e ınneması ar- i · E · b k GAZI NOSU AÇILDI şısında. ı piyango ve teferruatı ı zmır mm yet aş omser-

En güzide san'atkarları- K ı Oyun saatleri: 3 - 6 - 9 da ı terinden lsmail Hakkı terfi-
mızdan müteşekkil bir saz uşadası otelı ..................................... ~ ................ an ikinci smıf emniyet amir-

ve teganni heyeti her akşam Keçeciler Salih ustanın gazos D • K K A T 1 li_ğine tayin edilmiştir. Teb-
bu ferahlı ve havadar gazi- fabrikası karşısında. 1 • • • rık ederız. 
noda en müntebip parçalar· Bu oteller ızmirin en temiz ----
la halkımızı neş'elendirmek- ve ucuz otelleridir. 1 HAJIRSEVER 
te devam ediyor. Müsteciri: Salih Zorer Profesör z T SUNGUR Temsilleri 

..... ....,. ......... ..,...,. •• • • ••••••....,•• lzmirimizin hamiyetli eş-
f SELAMET a·ışEsı- • Bu akşam 9,30 da ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENi PROGRAM rafından Güzel lzmir gazoz 
f f fabrikası sahibi bay Salih 
f Birçok valandatlarımızı selAmel f Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruştur. Zorerio kimsesiz ve yoksul 

• ve Badele kavuşturdu • ELHAMRA Gişesi Sabahtan itibaren yirmi çocuğu baştan aşağıya 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf Açıkbr geydirmiştir, kendisini öz 
tbüyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·• yürekten tebrik ederiz. 

Sakatlanan Tagga 
Bü kreş · - RomanY'

0 

meşhur tayyarecisi Bükref 
Sofya - S elanik seferini 
parken tayyarezinin aıst 
sakatlandığından Seliini~ 
varında yere inmeğe ıııe' 
olmuştur. 

HUSUSİ hes aplarmO~ 
Mezunen bir haftadaO 

Balık~sirde bulunan oı11 

sebd hususiye müdürii 
Adil dün gece Bandı 
ekspresile şehrimize g• 
ve bugün vazifesine b 
mışbr. 

İNGILIZ HEYETi 
Tütün almak üzere dl 

leketimi.ze gelmiş ol•" 
giliz heyeti paıarteıi 1 ~ 
lstanbuldan şehrimize f 
cektir. 

mıım.._ __ 11U111111111111111m-ıi:i(l'I~ 

1 Halkın Sesi ~=·'' 
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Beledigemizden bir r , ~i~ 
Aldığımız (10) im sah ~' 

mektupta deniliyor ki : 
1 

t 

"Bizler ikinci Gazileı· ' q ~ 
desi Mahfi, (1253 no. Ju) - ı~•ı~ 
kak sakinleriyiz. Mahalle 1 ')~ı~. 
zin önünde büyük bir J9 '-lr~ 
danlık vardır. Fak at bıl ~I~ 
değildir. Belediyemiz ~1 Q~ f 
iti nakliyeye (1252) ve (1 ~t 
no. lu caddeleri tahsi• \ \~1 
tiği halde, birçok, birçolı tt 
ğilde hemen bütün arab• ~· 
saire bu meydanlıktan '~ 
dip gelmekte ve pek "'ı ı,, 
ıul olan tozu toprağı 1'' 

1 
G,ı, 

rarak bizleri toz bulutl'' 

boğmaktadırlar. -
"Bu yüzden kapı ve pe o ,, 

relerimizi açık tutamaı ~;I 
yoruz. Buna rağme0 il 
oda ve eşyalarımız toı 
dedir. 

"Belediyemizin, buıaJ'0ıı'l \ 1 
sıhhatimiz mevzuubabS •"'~~lı 
bu meselede hassas d ,. 

fiil 
nacağanı umarız ... ,, fi!.~ ,~ 
1UlUD•ır1111-"11mıı•ımm mtf...,l(l'f j( I 

I Halkın Sesi s:~ ,t'1 

.UIWllllllll lWllll ---ıııımutuJJdlPIPJllll' ) ,1 
fti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 

ferdirdi. Adrese dikkat: Anafartalar cad. No. 400f Milli Piyanno Biletlerinizi ( SAADET ) Ki•esinden Alııı•~ 
f Telefon:l49S R. Çihurel ve D. Bencuya f 5 91:' 
.,...,...,.. •• ,. •• ,...,.,.,., ...,.,.•••••••••• Çorakkapu Poliı merkezi kartı•• No. 864 Hasan Tabiin ÔndeıTeiefoa3497 
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