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' ;; /talyanın 
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seferberlik 
hakJ... ındaki 

ilan 
haber 

ettiği 
doğru 

ve ·harbe 
değildir 
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•bab birçok yerlerden matbaamu:a t elefoola möra- f radyonun Italyanın umumi seferberlik ilAn ettiğini ve ltal- f deratından katiyen vazı-eçmiyeceğini sikretme,i, Italyaııın 
~ılll, ~d~rek ltalyanın umumi seferberlik Ha n ettiği ni ve yanın barba girmesini o saat melselesi olduğunu neşretme- ~üphe li vaziyetinin t avazzuh etmediğ ini göstermektedir. Bu-

Jt•rr:YCl ile ayni plim takibeo Isviçreoin Ceaubuna bir sinden ibaret olduğu tahakkuk etmiştir. na mukabil baz ı frao3ız g azeteleri, Italyanın Ame-
n,ı, ~d, bulunduğu haberinin doğru olup olmadığı sor- Yalnız son hadiseleri tefsir eden (Popolo d'ltalia) gaze- rika Cumhur reisi Bay Ruzveltin ikinci •esajı Ro-

j ~ d:t~;_ tesinin A lmanlar lehin de ve 11 Fransanın te mi:ı kanının in- maoın Bertin i l ~~ evvelce vermiş olduğu bazı kararlara rağmea 
1 

~ h b lıs;aya kadar her lisanla lonuşan radyolardan ge- giJterenin a rzu ve iht i rası için dökfildüğüoü,, yazması gibi Amerikanın c iddi tavsiy ~leri ni ihmal etmiyeceği ve Ame-
y lika erler ve yaptıiımız istihbarlardao, ltalyanın sefer· bir aı ütaleada bulunmasından Remamo Berlin ile beraber rikayı d a baroe sürük lemeği mecbur edecek bir harekete 
~ .'t "'~"'ne· harba girişmesi . meselesi ilk tabımızda söyle di ği- harekete geçtiği netıcesi çıkarıl ına k istenmiştir. yaoaşmıyacağı merkezindedir. 
1~ '•tt ç ıle bu havadis Amerika radyosunun yaptığı neş - Bu 1dan başka Ruıvelrin siyasetini şimdiye kadu beğen-
e , ~iıb~ gald olduğu anlaşılmıştır. GAeoe ay.niA gazet .. nin bu sab~hki nüsbası~~a uıtal~an~.n miye l Romı matbuatının bu kere mumailehnin iltüocü defa 

tk . tr resmi mahiyeti haiz o lmıyan bu ihbar ve istihbar ezelı ve mıllı gaye ve h ~d efJerıne ulaşmak ıçın herşeyı go- · olara k Amerika Cumhurresii intihap edilmesi kanaatini 

jb,0:ı~'GiL~i:mHAVAdK~;\;~~~;~· v~;; ;;;Muıi;JA~- ~;; süradi~kaE•;t;;~·~.MAN-
1. 

e~ LARINI MUVAFFAKIYETLE BOMBA DIMA ETTiLEA 

. iji(RESiN OMANY DA OTURAN BÜTÜN ECNEBiLERiN 
.~ ll ayın sonuna kadar hemenRom · ny topraklarını 
;:terketmeleri ha/qkznda verdigi kat'iemır0ERLINDE uıonETLE 
p~ K: KARŞILANMIŞTIR 

~üttefikler möz harbinin• Biz, bitaraflıklarını muhafazt:. etmek icin 
Hollanda ve Belçikaya taarruz cttikk . ~ 

' inkişaf ıııdan nikbin 
görünmektedirler 

flıtlerinen .. büyük hül· 
vası ·nedir . 

~-) ~ 
~: t-~~ia - Fransız gazeteleri Möz harbinden nikbinlikle 

çı 1 ~lltt t~ektedirler. Bu gazetelere göre vaziyet Fransızların 
gı ~o:'- altmda inkişaf etmektedir, 

it '~•~ ~ - "Popolo d'ltalia,, gazetesi Almanların garp 
tıı '~d, ebltıde Müttefiklerio habersiz ve beklemedikleri bir 

.,ıl d~~I~ tstırdıkları içio ilk günlerde ilerlemiye maaffak ol
,,, ~~I~ tın, ve şimdi btitüo hazırlıklari ikmal ettikten sonra 

t t~h~~· k•rşılamakta olduklarından en büyük ve kat'i muha-
Jl• • "'il ş 
1"' ~" arlerua yakınında yapılacağını yazıyor. 
bt' ı,tıtlıtıı Rece lngiliz tayyareleri Bremen ve Hamburg liman

fıJI~ >,tlh boınbalar atmışlardır. Sivil halktan bir çok ölü ve 
Jıl' ~~ \'ardır. 
,,.,, • tı~,l\ }ty~reler bir iki gündür şar"iı:i Almanya da dafi topla-

ıu fllttirı ~iithiş mukavemetlerine rağmen Alman askeri mah· 
t'dı.-ı: llıuvaffakıyetli ve isabetli bombkrdımanlar yapmak

ft. ... 
a q/4,,. ı · · H b t~llı aeai - lngiliz Hava kuvvet erınıo am urg ve -., · '"i '- B · d b .. ~ l d k' tıy QOmbaladıklarını erlın e ugün og e en sonra ı 

l ~ttt kabul ve itiraf etmiştir. 
t~tl:~~rQ - Dtin lngiliz ıas- efkarı umumiyeyi bildirmiş-
~ti h tiiksel önünde as- }erdi. 

tıı,11 h~lc1ından faydalı sa- Bunu fırsat bile Berlin 
\ tt\._d '" gerileme hareke- radyoıu spekeri hemen çe · 
baı\I t hulanmuşlarthr ve nesini gevşeterek şöyle baş-

'1Jlllı•i . tebliğlerintle ta Briikıel oldu(u balda 

üç Belçika şehrini daha san
dalyesioden zaptetti. 

Halbuki ne Brüksel ne 
Malin ve ne de Louvua Al
man spikerinin sevinçle ve 

alaylı kelimelerle bildirdiii 
gibi düşmüştür. 

Paris - Paris radyos.u 
öğle üzeri şu resmi tebliği 
neşretmiştır : 

Fransız şehirleri, kati bir 
emir almadıkça tahliyesi hiç 
bir zaman mevzuubahis ola
maz. 

Paris - (Oluvre) gazete· 
si şunları yazmaktadır. 

"Mareşal Göring bizi 15 
Hazirand«1 Pariste ziyaret 
edeceğini beyan etmiştir. 
Galiba, meraşal, paraşütle, 
Konkordiya meydanına in
mek hüJyasındadır. 

O gün onu göklerden in
dikten sonra, ayaklarını yer
den bir kaç santim kaldıra-

[ Devamı 2 inci sayfa da ] 
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-Alman TebllGlarlnden-

Almanlar - İcap ederse Amerikanın da bitarafbiını korumak "makıad insaniyetpene-
ranesi J,,ile oraya da asker ıöoderaıek fedakarlğıoı göze alaceau !.. 61Öyer,, ı~ıet,ıi 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 

Belcika ordusunun mü· , 
him bir zaferi 

Paris - Belçika kralı Namur cephesinde Belçıka ordusunun Almanlara verdirdiği 
büyük zayiattan, elde ettiği zaferden dolayı neşrettiği bir mesajda Belçika ordusunun 
cesaret ve kahramanlığı ile mağrur ve müftehir olduğunu b !yan etmiştir. f 

Roma - Türkiye ile Suvyet Ru41ya arasında müzakerelere devam olunmaktadır. 1 
------ --·----·· 

HITLERI 
y 

- Baştarafı linci sahifede -
bilecek sağlam bir ipe ihti· 
yacımız olacaktır. Emin ol-
sun ki o gün havalardan iner 
inmez gene onu havalarda 
sallandıracağız.,, 

Puis - Bir Fransız ga-

EN BUYUK HUL~ 
Si NEDiR? 

ıetesine göre, Hitlerin bü
yük hülyası Fransayı ezmek-
ten ziyade lngiltereye as· 
ker çıkarmaktır. Berlin rad-
yosu 0 5000 Messer Smitt 
tayyaresi Londranın üstünde 
uçacakbr.,, Teranesini tek-

rarlamağa başladı. 
logiliz tayyarelerinin Al· 

man thprakfarında yapmaia 

başladığı müthiş tahribat bu 
hülyaya ölü floğmuş bir ço
cuğa benzetmektedir. 

İtalya·nın icabında bir iki saat zarfında 
bir karar vermesi ıhtimal dairesindeimiş! ! 

Roma (Radyo) - lngiliz 
abluka ve kontrolünün ltal
yan ticaretine vurduğu dar

hiddetini tefsir eden Bükreş 

gazeteleri ltalyayı pel' çok 
gün bir iki saat zarf1nda i 

karar vermeğe mecbur etlerse\ 

beyi tetkik eden ltalyan ma- mutazarrır etmiye başhyan 
liye mahfillerinin telaş ve bu vaziyetin Romayı · bir 

bundan kimse hayret etme- j 
melidir, demektedirler. 1 

•• ---·-----
Yugo~lavyada Italya A eyhinde Nümayiş 
Yapılmaması ıçin Tedbi le Alınmıştır 

1 

1 
1 
1 
; 
l 

1 
Stokhoho - Yugoslavyada ıtaJya aleyhinde her hangi bir nümayiş yapılmaması 

polis lazım gelen tedbirleri almış bulunmaktadır. 
için j 

1 (------

1 ':.. ;:=::::: ::.. -:.. -::_:-> _ "'), '~ 
1 s- ___ ..., -, 
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Amerika Fransa 
imdadına , . 

ve In2ilter 
oşacaktır 

D j D ! Yağmurların arkasının kesilmediğini gören kadınlar bu sene yazın da şemsiyeyi 
1.,~;-~=~:::~:~n bultara ka~!ı_kulian~ag~ _ka~ar vermiş'erdir . • ___ ·- d 

Paris - Suanel Yeisin beyanatım tefsir eden bugünkü Amerikau gazeteleri 
ve Fransanm imdadına koşmak saatınuı çaldığını yazıyorlar. · 

İnı-iltere 1 =-~w===ca3EEs=>==~~~il ~D R dyo Mum Jşığın 
ı lzmir Askerlik ullananlar 

"1940 Harbi 
• 

Fen lsası" 
lngilterede 1'eaUi bir dok

tor günün adamıdır. Açık 

denizlerde kontrol edilmek 
için durdutluan bitaraf ge· 

milerio vaki olan talebi üze

rine, hastalarına bakan bu 

doktorun ismi Hall'dir. 

Eo muthiş hava şartları 

içinde direğinde kırmızı haç 
bayrağı dalğalanan bir mo· 
törle hastalara koşmayı bir 
vazife bilen doktora, şimdi 

"19•0 harbi fen İsası,, ismi 
verilmektedir. 

Ya anı 
MEYDANA ÇIKAftAN AN 

TİKA BİR TAŞ ! 

Bir logiJiz alimi bundan 
bir ay kadar evvel Mısırda 
bir mumya keşfeylemiştir. 
Mumyan n ifinde bulunan 
bir taş şayanı dikkat bir 
husuı1iyet taşımaktadır. Ya
pılan tetkikat neticesinde 
bu taşın yalanı meydana çı

karmağa yaradığı tesbit e
dilmiştir. 

Taş, bir yalancının eline geçer 
se rengini koyulaştırmakta 
imiş, yalanın ehemmiyetine 
göre taşan rengi daba fazla 
koyylaşıoamuş ... 

------------------------.._.:a.... ____________ ....,. __ _ 

Bi_r_m_ a_h,,,__k_ô_m_u_n 1 Şubesinden: 

ı 
V ~k'a Liverpolda geçmiş- ! 
son arzusu --o--

Muvazzaf askerlik hizme

tini yaptıktan sonra 1076 
tir. idam edilmiye götürülen ı' 
bir mahkuma biri sormuş, sayılı kanununa göre kısa 
yayaş sesle bir şeyler söyle-

1 
hizmet hakkını kazaacak 

mişti. derecede tcLhsil görenleriıı 
Mahkum: acele şubeye müracaatları 

- Hay hay! Cevabına lüzumu ebemmiyetle ilan 
verdi, valınız bir şartla aile- olunur. 
me 10 bin lira vereceksiniz. ~E::r:ı~3aee!!!!:e==s--s=""===== 

- Veririm ! 
1 
===3~~;;3~~ğ~lli~g§~g§~ü~§ 

Yavaş sesle koouşanın Basitvefaydalı 
mahkuma neler söylediği 
ancak mahkumun idamından bir İlaç 
bir daka evvel öğrenilebildi. 
Mahküma son arzusu sorul

-oo-

duğu zaman: Bazı kimselerin sıksık du-

- Son arzum herkesin daklarında uçuk denilen 

" " k "k 1 . · . . . mar a çı o atala-

Yeni mali sene dolayısile 
1 Haziran 940 tsribinden 
itibaren radyolarından sene· 
lik abone ücreti alınacak-
tır. 

Eğeı radyolarını kullanmak 
arzu etmiyenler olu .. sa bir 
Haziran günü radyolarının 
kayıtlı bulunduğu posta ve 
telgraf merkezlsrioe müra
caatla rnübürletmesi lazım
dır. O gün radyolarını mü
hürlemiyenlerin ikinci gUnil 
vuku bulacak müracaatları 
kanunen mesmu olamıyaca· 
ğından radyolarını kullan
mamış olasalar dahi senelik 
ücretini vermek mecburiye
tinde kalacakları P. T. T. 
Umum Mdürlüğünden posta 
ve telgraf merkezlerine ta-

-·-
Hoşlanan KaJıtı 

-0-

Loudrada dikkate f 
bir kadın yaşnmaktadıf· 
di kırkını aşmış, kocl91 

müş, kızları da evleuınif. . .,,, 
lunan ve Gardner ıs 1 ' ele t olan bu kadm sun i 6 
trik ziyasından. laınb' 
nefret etmekte ve JJld,,ı 

:::~:~~~7~::;~~::.f ~~ 
. . \f''~r çok kıymeth eserler• A 

'I' 
Yemeklerini mum ıŞJg 1 
yemekte, geceyleyin 1~ t 

cıya kadar da gene 1 
ziyasında kitah okuııt' 

mimen bildirilmektedir. 1 dır. ti 
................................................ 
ı Bugün matinalardan itibaren 

rda o yemesidir. Bu marka 
çikolata çikolataların en 
iyisidir! ,, diye bağırmıştır. 

sivilceler olur. Ehemmiyetsiz, 
fakat sinirlendiren bir şey

dir. Dudaklarda sıcaklıkla 
hafif b!r kaşıntı uçuk başlı-

i Elhamra sinemasınd' ı 
ı SENİN SAYlLI ŞAHESERLERİNDEN 2 MUAıt~ 9 

Anne - Bu elbisen çok şık olmuş. 
Kı:ı - Fakat maskemin reniiue uymadıiı için yenisini 

yaptırak niyetindeyim. 

---···· .. ---
Londradaki 
Çek dellkanhları 

l:.oadrada bulunan genç 
Çekoslovak kızları, Paristeki 
ordularına iltihak etmek 
üzere ayrılan genç Çekoslo 
vakyaları iki yanağılıdan 
öpmektedirler. Ayrıca, top
raksız hüh funetin "biriuc.i 
kadın,, ı madam Beneş te 
her gönüllüye bir bayrak 
hediye etm~ktedir. 

Manisa oteli 
No. 76 

Ketcciler Lale sineması kar
ı şısında. 

1 Kuşadası otelı 
! Keçeciler Salilı ustanın ga.ıoa 
fabrikası karşısında. 

Bu oteller İ:ımirin en temiz 
ve ucuz ote1leridir. 

Müsteciri: Sclih Zorer 

yacağını hissettirince o yeri 

ıslatmalı ve üzerine bikar 
bonat dö sat sürmeJ. Vak· 

tinde yapılan bu ilacın te
siri muhakkaktır. 

Yanık üzerine de hemen 
bikarbonat sö sut sürülürse 

sancı geçer ve kabarıp su 
toplanmasına mani ulur. 

ı FİLM BİRDEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

i FiL. DOKTORU. ~1 
: OLİVER HARDl'oin yalnız olarak ilk ve son çe\'ıt 
ı kahkaha şaheseri FRANSIZCA SÖZLil 

i SON UZ AŞ1'i 
: (BÜYÜK VALS) filmini yaşatan LOUIS RAINE~ 
ı Paulette Goddard'ın yarattıkları şahane draoı ,ıe 
ı Ayrıca: Metro jornalda en yeni Harp ve dünya babe 
t SEANSLAR hergüo : F. Doktoru 1 - 4.30 - 8 d~· 
ı Sonsuz Aşk : 2,30 - 6 - 9.30 da 

Eski kitab ve mecmu- : Cumartesi ve pazar 11 de, her gün 1 de 
alar ahnır ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ................................................ " 

Her lisandan satılık eski .... +••••••• .. •• ................................ f "p 
kitap ve mecmuası olanlar ı T s· T e 1 e 6 

ı ayyare ıneması 36 
_, 

birinci Beyler sokağında (5) 
numaralı kahvehanede kitapcı ı Bugün iki biiyük filmi birden 1 
Celala müracaat t.tsinler. t 1 8 d M K• Vdf 
Verilen adrese de gidilir. ı • en en esut iM .. 
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