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~ anı - Şehrin bava 

111111 b 
'd, omardunanı es· 
'-it Şehrin ortasına dli-'t b~aıba iki binayı 

iilıtı~ tahrip etmiş ve 30 
d,Q.~ftür. Buna yaralı
'tt~d değildir. 
İtı it •oı - Kraliçe Vil

diii b~IYan kralına gön
d~Q • ır telgrafta, kendi-

'.ı ,, ·ı 
'Q ~1 halkın bombar-
1~ 0~dilaıemesi için lü

I-. .ilrı tavassutta bulun· 
~ı,_tıc, etmiştir. 
~~ "'kralının bu telgrafa 

Ct\> 
t~ l ap vermemesi Pa-

tette 0rıdrada garip bir 
lçj~il tefsir edilmektedir. 
•lıQ, kralının da ltaiyan 
.'f ç,k'Y?i mealde bir tel
'nir, attıış olduğu öğrenil
tdtşi 

1
elçika kralının kız 

'•ı I lalyan veliahdının 
~ t,t

0 
:uğuna göre ve di-

1ai11 il tan Faşist gazete
fd,tı taınaınen Alman ta
'1ııı1 görülmeleri Italyan 
~~llş~Üşk:ül bir vaziyete 
~ti' r. 
~ fi.1'ıl - lngiliz kuvvet

•ııe0~ctnda hükumetinin 
ı i' elemenk Hindista-
~t J~I etmişlerdir. Bu va · 
Qe}'ltPonyada çok büyük 
'Po ecan uyandırmıştır. 
il ~!farbiye nazırı or

Ulün mezuniyetleri 

a 

Vaşington - Nevyork Taymis'in pazar nfüıllasında yazı
lan bir başmakalede Almanyanın Amerikayı da barba mec
bur edeceği izah olunmaktadır. 

Sofya - (Radyo) - 40 Alman tayyaresinin Brüksel ha
valarını aşarak Ma jinon arka taraflarına indirmeğe muyaf
fak o1duğu 800 paraşütçü Fransız askerlerinin hücumları 
neticesinde tamamen imha edilmişlerdir. 

Sofya (Radyo) - Belçikada büyük bir evde sak lanall 
birçok Almanlar evvelce tedarik ettikleri silahlarla sivil 
halka ateş açmışlarsa da askerin müdahalesi ile ev kısmen 
tahrip edilerek içindeki Almanların bazıları öldürülmüş ve 
sağ kalanlar tevkif olunmuştur. 

Londa (Radyo) - Lüksenburgta ilerlemek istiyen Alman 
mqtorize kuvvetleri tayyareler imiz tarafından çok mühim 
zayiaata uğratılmıştır. Bütün Alman askerleri, panik haliade 
kırlara firar etmiştir. 

Londra - Almanların son iki gün zarfında Belçika, 
Hollanda, Fransa ve İngilterede 500 kadar tayyare kay
bettikleri tesbit edilmiştir. 

rimiz de pekala takdir eder· 
ler. 

Londra - Veygad ordu
sunun Balkanları t ehdid ede
ceğine dair çık rıian haber
lere rağmen Lö dra m hfıl
leri günden gün ~ yekunu 
artan ve bugün şarki Akde
nizde deniz kuvvetleriyle de 
bir kat daha takviye edilen 
bu ordu Balkanlar~ ve cenu
bu şarki Avrupayı tehdid 
değil, tehdid edenleri teukil 
ve tedip vazifesiyle muva z
zaf olduğanu bildirmifterdir. 

ı lağvetmiştir. Ve j&ıpon do· 
nanmasına Yoholiama lima
nında toplanmasını emret
miştir. 

Almanya Japonya ile dip
lomatik yoluyle bu mesele 
hakkmda görüşmelerde bu
lunuyor. 

Londra da bu işgal hak
kında Amerikaya izahat ver
miştir. 

Halkın sesi - Bu işgal
le Müttefiklerin eline ne tü
kenmez bir kuvvet ve kud
n.t menbaı geçtiğini karile-

esı 
................................ 
: Sabih, Neşriyat Amiri ve Baş : ! Muharriri SIRRI SANLI ! 
• idare: /zmir linci 8 . sokağında ; 

( .i. S.! i) .'./ 1t_. -· .~.!!1_~a bafı ;.ı: 'it . ; 

: Gecmiyen yazı ~eri verilmez • 
• • : ............................. : 

Paris - lngiliz tayyareleri Veysen demir köprüıüaü ber 
bava etmi,Ierdir. Hollandalı gederal Vilhelman: 

"Almanlar Hollandada ilerliyemiyecekler ve irtikap ettik- 1 

Jeri asker! hatanın cezasını göreceklerdir,, deaiştir. 1 
Paris - Alman tayyarelerinin Fransada açık şehirlere 

yaptığı bombardımanlardan 300 ölü 445 yaralı olduğunu 

1 
Mateo gazetesi yazıyoı. 

Londra - Tahrip e dilen bir Alman treninde bulunan 
eşya harp hilleleri için kullanılan eşanın s~yyar bir müzesi 1 

sayı labilir. Bunda A(ı:n aııların düşmanları tarafından giyi-
len bir çok üniformalar, dıvar ilanları, propaganda kitap
ları ve sahte bir şekilde basılmış Müttefiklere aid gazete 
nüshaları bulunmuştur. 

Londra - HoHandada polis daire1erini işgal etmeğe 
teşebbüs eden Almanlar tevkif edildikten sonra Alman 
tebaası hakkında çok şedid tedbirler alınmış ve askerlerin 
nezareti altına alınmışlardır, -----····-----

Sovyet u ya Balkan ara ve 
• 
ı Cenubi Avrupay imse 

Sokmıyacaktır 
~~~~ıı.::ını~~~~~~-

Londra - Moskova'nın Yugoslavya ile anlaştıktan ve 
Romanyaya verdiği teminattan sonra Sovyet Rusyanın Bal
kanlara ve Cenubi Avrupaya biç bir devleti yaklaştırmıya
cağı kanaatı basıl oJduğunu, Roma gazeteleri yazmakta
dırlar. 

Roma - Alman ordusu 
Majino hattının arkasında
ki sahaya 800 paraşütçü in · 

B. EDEN 

Londra - Çörçilin kurdu
ğu kabinede kendisi Baş
vekaletle Milli Müdafaa ne
zaretine ve harbiye nezare
tine de ötedenberi Alman-

yaya harp ilanını E;; is
teyen genç ye ateşin nazırl 
B. Eden, getirilmiştir. 

Harp kabinesini teşkil e· 
den beş kişilik heyette Çem
berlaynda dahildir. 
--~~--------------------------
-ııııa lllllllU!mlllll!lllllllllf -----
Halkın Sesi 

Hakkın Sesidir 

Otobüs 
Ocretlerlne Zam 

Meselesi 
Şehir içindeki otobüslerle 

seyrü sefer 5 kuruş iken ve 
buna hükômetio karariyle ~O 
para da türistik yollar parası 
ilavesinden sonra belediye
miz de şehrin imarı için 
varidatı yükseltmek maksa
diyle bu ücrete daha 1 kuruş 
zam etmiş ve şehir seyrü 
seferini ' buçuk kuruşa çı
karmıştı. Bu bir kuruı halka 
ağır gelmişti. Mesele gazete 
sütunlariyle Münakalat veka
letine de aksettirilmişti. 

Vekalet bunu muvafık gör
muş olmali ki böyle bir ka
rarın tasdikinden evvel tat
biki caiz olmadığını bildir
miştir. 

l~ıner Ask r ik 
~~tı: 

Şu • 
• • DONAN iZ 

dirdiğini bildiriyor. Bunlar 

Momedi ile Longuillon ka

sabaları arasında Fra"sızlar

la müsademeye girişmişler
dir . 

Bu münasebeHe şunu da 
ilave edelim ki: 

esın-

q. 
b~~ •efer vukuunda gönüllü yardımcı hemşir ve hasta 
il~~ ~1 olarak orduda vazife alacaklara 1-6 ·940 günün
~-~ ltib ren lzmirda açılacak kursa iştirak etmek için 
tt~etlik şubesine kaydedilenlerin adedi güoden güne 
~il ;ktadır. Memleketin tehlikeli günlerinde ordumu
~!~~ ~lll bir uzvu olark çalışmayı büyük bir vazife 
•kı kı eden ve balen bazı müstekil milletlerin uğra
il b~ı şu elim akibetleri bir dersi ibret sayarak ordu
llt1~ılfiil çalışmnğa şimdiden hazırlanan sayın bayan
-t •tı11 gösterdikleri ciddi alaka ve gayret iftiharlarla 
~~'~şaıaktadır. Hem millet ve memlekete hizmet ve 
İliil d~ öğrenilmesi elzem olan bir çok faydalaı 
tı krtnin arthrılması için büyük bir f.raat ol.an 
'hsi)· llrstara devam etmek üzere ilk, orta ve hse 
il~..- 1

• görmüş d ha birçok Bayanlarımızın, ken
l~111tıı şubeye kaydettirmeleri ehemmiyetle tavsiye 

\tr. 

Şanlı Y avu.zumuz 
Istanbul - Şanlı donan- ı dar devam edecek ve ha-

mamız Marmarada mutad kiki top ateşleri yapacaktır. 
mananalarına başlamıştır. Manenaya tahtelbaltirleri-
Bu talimler 22 Mayısa k•· ınizde iştirak etmektedir. 

Almanların iddialarına gö· 

re üç Fransız köyüne sal
dırmışlardır. 

Fransız kuvetleri Verdun 

ve Reinis şehirlerinden cep
heye doğru hareket etmiş
lerdir. 

Halkın sesi - Bu babe· 

rin teeyyüdünü bekliyerek 

karilerimize mütemmim ma
lumat vereceğiz. Şimdilik 

Majino hattının orkasına pa
raşüt ile asker göndermenin 
çılgınca bir hareket olaca

ğını ve bundan hiç bir ne
tice elde edilemiyeceğini söy-
lemeğe bile lüzum görmü
yoruz. 

Biz bir gazeteci göüzü ile 
de bu kararın halkımız ta
rafından iyi karşılandığı ka
naatindeyiz. Çünkü görüyor 
ve işitiyor.z ki halkımızın 
otobüslere olan rağebeti 
azalmakta dır. 

Ümid ederiz ki belediye
miz Vekaletin ihtarı kadar 
halkımızın dileğini nazara 
dikkate alacaktır. Çünkü: 
Halkın Sesi 

Hakkın Sesidir 
ııcmı illi ---• • • a ımızı 

Zıyaret Etti 
Dün öğleyin Alman kob

solosu Viliyet makamında 
Valimiz B. Ethem Aykutu 
ziyaret etmiştir. 



SAnJFE 2 (Halkın •esi) 

B LE Rj 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Baik nlarda 
hükü~ 

sulh ve sükUn 
s .. rmektedir 

Sovyet Rusyanın YugoslaYyadan başka Romanya ile de 
anlaşması sevinçle karşılanmıştır 

Sofya (Radyo) - Moskovada Sovyet - Yugoslav ticaret Bükreşten alınan son haberleı:e göre Moskova hükumetiaia 
heyetleri arasında devam eden müzakereler Moskova ricali Romanya hariciye nezaretine vermi~ olduğu soa teminat 
nin gösterdiği hüsnüniyet sayesinde Belgrad mahfellerinin Rumen umumi efkarını son derece sevindirmiş ve laer türJI 
memnununiyetini mucip olacak bir surette neticelenmiştir. tereddüt ve endişe bulutlarını dagıtmıştir. 

Macarlar, Italyan - Müttefikler 
harbine ihtim 1 • 

vermıyor 
Buda peşte - Macar mahaf ili Akdeniz meselesinden bir 

harp doğacağı kanaatinde değildir Buradaki gazeteler de 
bu yolda mütalea yürütmektedirler. Sebep olarak ta "lngiliz: 
mağlup olmaz, o inadını yerine soğuk kanlılık ile getirir, 
bunu bilenler onun ile kafa tutmazlar,, düsturunu gösteri
yorlar. _____ .. _____ _ 
Orta Norveçteki Muharebeler 

Stokholm - Orta Norveçte büyük muharebeler oluyor. 
Alman kıt'aları Ester vadisine biraz ilerledikçe Norveçlile
rin yaptıkları ini hücumlar karşısında pek çok telefat ve
rerek ric'ate mecbur kalmaktadırlar. Almanların bu hü
cumları sırf buradaki şosayı elde etmek içindir. ______ .. _____ _ 
MiJHiM BiR TEKZiP 

Londra - Stokholmden Royter ajansının öğerendiği11e 
göre, Norveç ordusunun terhisi l:aakkında Alman propağan~ 
dasının verdiği haber doğru değil.lir. Umumi seferberlik 
kakkmdaki irade yakındu, Almanlara teslim oldukları şayi 
olunan Norveç kıt'ası bugün Almanlarla boiaz boğaza çar
pışmaktadır. Bu anda bu kıt'a Rerosa ille Strena vadi
sinde boğuşmaktadır, Almanların bütün taarruzlarını kır
maktadır. Nitekim bu harpte Almanlar laarp •eydanıada 
yiiı kişi ölü bırakmışlardır. ------ .. ____ _ 

HOLLANDA VE TARiHi ----·· -Dünkü nushadan devam

Şişman Cbarles ( ; Şarl) de 
bu memleketi kontluk hali
ne getirdi. 

Daha sonra Burganya dü
kası Philippe ( : Filip) Hol
landayı asrın icap ettirdiği 
manada devlet haline sok
mu4tur. 

Hanedan izdivaçları sebe
bile, Felmenk Avusturyaya, 
sonra ispanyaya geçti. Fa
kat bu son devletin müste
bit hükimdarı ikinci PhiJippe 
( : Filip) Hollandayı öyle 
ezdi ki, memleket isyan et
ti. Müttehid eyaletler ismile 
bir cümhuriyet kuruldu. Bu
nun da başına Orange ha· 
nındau Guillaume (; Giyom) 
devlet reisi olarak getirildi. ı 
(157~). Bu devlet, 1648 Ves · 

tphalie kongresinde Avru
pa devletlerince tanındı. On 
yedinci asırda, Fransa ve 
lngilterenin rakibi olarak bü
yük rol oynadı: On dördün
cü Loius ( : Lui) ile epeyce 
ve hayli muvaffakiyetl e uğ
raştı. 

Büyük inkılabı müteakip 
Fransız orduları Felemengi 
istila etmiştir. 1795 de 
- HoJlandanm ilk halkına 

izafeten - Batay cümhuri
yeti kuruldu. 1806 da da 
Hollaoda krallığı vücuda ge
tirildi. NapoJyon burasını 
1810 da Fransaya ilhak et
ti. 1815 de Belçika ile Hol
landa bir tek devlet halin
de toplandıysa da 1830 da 
biribirlerinden ayrıhp müs
takil devletler kurduıar. 

.................................... .... ............ .. 
i · Elhamra sınema ındıa i 
ı Bugün matinalardan itibaren 1 
ı Beyaz perdenin KOMlK KRALI ve hepimizin sevdiği ı 
ı HAROLD LOYD (LUl)nia en son çevirdiği Eşsiz komedi ı 

f Tür çe Sözlü i 
i FiRA VU U KIZI f 
: AYRICA: :stanbulda yapılan 191 BALKAN KOŞWSN ı 
:ve Metro jornaJda en son ve en mühim HARP haberleri ı 
: SEANSLAR hergün : 1.30 3.30 5.39 7.30 ve 9.38 da ı 

ı Cumartesi ve pazar 11.30 de ve hafta arasında her gün ı 
: 1.30 de ı 
ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı ...................................................... 

Ruslar Estonya Hududunu 
Tahkim ediyor 

Stokholın - Ruslar Estonya hudndunda 1914 tarihinde 
olduğu gibi tahkimat yapmaktadırlar. Buradaki ekalliyetler 
lsveçli oldukları için bunların hicretine karar verilmiştir. 
Bu halk,ın bir kısmı Mayısın on beşine kadar bir kısmı da 
Haziranın birine kadar buralarını terk etmeleri bildirilmiş
tir. Bu ahali lsveçe müracaatla kendileriaio iskanını iste
mişleşlerdir, 

-.-.....--.---···------
Norveçteki altı Alman 

fırkası nerede 
Stokholm - Almanların Norvcçe çıkarabildikleri general 

Flayşer kumandasındaki ~5 bin mevcudlu 'fırkanın bliyiik 
kısmı Narvik mmtakasındadır. 

Bitler lmaa Gençlerini• 
Hayatlarına üzumsuz 

Yere Kıymaktadır ! 
~~~~~ .. ~~~~~ 

Londra - Belçıkanın müteaddid yerlerine indirilen ltir 
çok Alman paraşütçülerinin bir kısmının imha edildiklerini 
ve mütebakısının de esir edildiklerini yazan gazeteler Hit
lerin bir nümayiş maksadiyie Alman gençlerinin bu suretle 
hayatlarına koymuına maqa veremediklerini yazmaktadır
lar. 

Sofya - Berlioden telefonlanıyor : Almanyanın askeri 
mahfillerinde Alman askerlerinin Narvikte uğradıkları fe-

laket acı bir lisanla itiraf ediliyor. Müttefiklerin bu cephe

deki çemberi pek çok daraltmış olduklarından ve oradaki 
AJman kıtalarının müşeitül bir mevkide bulunduğundan do-
layı şikayette bulunuyor. Norveçlerle Müttefiklerin bura
daki muvaffakıyetlerini söylememek için Müttefik kıtdların 

pek kat'i hücumlarda bulunduklarını ve fakat Almanların 
müdafaadan geri kalmadıklarını iddia ediyorlar. 

Belgrad - Romadan bildıriliyor: lngilterenin kendi tica

ret vapurlarının Akdenizde dolaşmasını mennetmesi, ltal
yan vapurlarının üzerindeki kontrolu sıklaştırması, ltalyan 

vapurlarını muayene için lngiliz limanlanna gitmelerini 
mecburı kılmasını ltalyanın ticaretine büyük darbe indir ~ 

digi için Roma mahfillerinde bu tedbirler zecri tedbirler· 

den daha ağır olduğu kanaatini izhar etmiştir. 

Londra - Royter ajansı : Italyanın Akdenizdeki lugiliz 
tedbirlerinin mahiyeti hakkında Romadan Londraya bir 
sual vaki olduğuna dair olan haberler teyid etmemiştir. 
Öğrenilen birşey var ki İngiltere hükumetinin siyaseti ltal
yayı tutmak ve ltalya ile münasebetlerini düzeltmekten iba
rettir. 

lngilterenin Akdeuizde büyük tedbirler almasına sebebi 
ltalyan matbuatı ile ricalinin sarfettikleri meydan okuyucu 
sözlerdir. 

Grom konter torpiyoruniın 
kahramanlığı 

Londra - Bs.ttığı resmen ilan edilen Kodter Torpiyor 
"Grom,, bir Polonya harp gemisi idi. 
Harhın başında lngiliz filosuna iltihak etmişti. Kahra-

mancasına dövüşen bu geminin kaptanı mürettebatına bat
mazdan evvel şunları söylemişti : "Şimdilik bizim hükume-
timiz yok, müdafaa edilecek sahillerimizde yoktur. Bizim 
için vatan ve sahil bu gemidir. Biz bu gemiyi müdafaa 
ederek Polonya namını ve şerefini yükseltmek gayesile ha
reket ediyoruz. Bizim için Polonya bu gemidir, Ölünceye 
kadar onun için boğuşacağız .. ,, 

Milli Pıyan~o Bileti rinizi ( SA De T ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıia ÔaderTelefon3497 

ALMAN DAHiLiYE NA 
NIN VERDIGI EMJll~ 

Berli11 - Alma• dalıiliye nazırı •erdiii bir ·~ 
maayada bulanan blitihı Belçika, Hollaada, ı,d 
Ye alelumum dilşman tabalarının 48 saat zarfın • 

tatr· Alman topraklarını terk etmeleri taJep oluomllf 
ıer 

beple bu tabalarnı mensup oldukları sefaret\laıı• 
mütlaiş bir izdiham ve panik görülmektedir. ______ .. ____ _ 

• 
Kısa TeI2raf Haberi~~ 

Bükreş - Kabine istifa etmiş ve tekrar kabı• 
Tataresko kurmaştur, . 

Bükreş - Köstence limanına ecnebi iemilerı• 
battıktan sonra girmeleri ı:aenedil•iştir. t 

Amsterdam - 24 saat zarfınaa 19 Almav ticı•'' 
ru .zapt edilmiştir. . . 1 

Paris - Londraya gıtmek \\zere buraya geleıı 
zetecileri 15 Mayısa kadar Pariste kalacaklardır· . 

Londra - Cebelüttarıkın seyri sefaine kapatıld1_I 
ir verile• l!aberlerin tamamiyle asılsız olduiu bit6ıt 

Amerika dan 
BELÇiKA VE HOLLANDA
y A YARDIMLARIN ARKASI 

KESIMIYECEK 
Londra - Belçika ve Hol

landaya Amerikan Kızılha
çının gönderdiği 100 bin 
dolardan mada ayrıca sıh· 
hiye teşkilata gönderecektir. 
Amerika zegioleri Kızılbaç 
teşkilatına bu husustaki yar
dımını çoğaltmak için müte
madiyen büyük meblağlar 

yatırmaktadırlar. .............. .. ........ .. 
i Şehir haberleri i .......................... 
Dünkü Maçlar 

-o-

Dün öğleden sonra saat 
onbeşte milli küme aaçları
na Alsancak stadyumunda 
devam edilmiştir. 

Birinci maç Altay ile Mu
hafız gücü arasmda yapı]mıf. 
Altay bire karşı iki ile Mu
hafız gücünü yenmiştir. 

Saat 17 de ikinci maç 
Gençler birliği ile Altınordu 
arasında yapılmış ve netice
de sıf ua karşı birle Alnıordu · 
yenilmiştir. 

---o---
Yeni Cezaevi 

lzmirde yapılmakta olan 
yeni cezaevi binaşı için tet
kikat de~am etmektedir. 

Yeni cezaevi yapıldıktan 

sonra eskı bina yıkılark 

Bahri baba parkına ilave edi- ; 
lecektir. I 

--o-- 1 

Ten·~s Kulübü 1 
T cnis kulübünün açılma 

töreni düo öğleden sonra 
Kültürparkta yapılmıştır. 

Tenis kulübü müesseseleri 
namına diş doktoru Ali Ha
lim Bayar tarafından bir 
nutuk söylenmiştir. 

-o-

__,,,, ---o-
Ne Zaınaıı 
Harekete, 
GeçecekJll 

Belgrad - "Politi
1 

zetesi Romadan ah1 • ·o 
Roma mahfillerıP1 

göre ltalya şioıdili" d 
hadiseye kendiJiğiı> 
mak istemiyor. Bo 
dir ki lngilterenio ,,J 
tedbirleri burada sol .. ı 
lıhlda karşılanıyor· 

Müttefikler cenubıl 
karışıklık çıkarırlar'' 
da harekete l'elasd' 
bur olalacaktır. 

In2ilizle 
Ve ltalyan Malc0 

Siydset salaasınd•1 lıkla uyuşamıyaD 
ile Italya, yiyecek b 
da pek çabuk ani•~ 
Son gelen lngiliz "'oı' 
larında, lngiliz balkJ. 
yan makarnasıaa kd, 
la rağbet göster 

1 

bahsedilmektedir. ·~· 
ltalyan usulü I'' 

makarna, biUıassa ..,;i' 
lokantalarından Dlu 

kısmının en gözde 
leri arasına girnıiştit·~ 

ltalyan halk şat 
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