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İtalyan filosu · Yugoslav sularında 
41.MANLARA GÖRE PEK YAKINDA ITALYA . LAR YANI BAŞLARINDA ~ 
tDECEKLERDIR. ITALYANLARA GORE DE FRANSIZLAR ALP DA.GLAdDA 

HAREKET HAZIRLIKLARI YAPMAK. T ADIRLAR 

ita/va harbı bir saadet telekl~i d.. ' e ıyormuş • ••• 
------------- ------------- ---

kredi İngiltere hudutsuz bir lvorvece , acmıştır , 
ALMANLAR 

KIBRISLILARA 

tuhaf lığını 
dua ile 

yapmakta 
imdat 

devam 

• • • 
yetıştıreceğı 

ediyor 

Bir taraftan 
taraftan 

gülünç 

italyan 1 ürkçe spikeri diler 
Alman Yunanca spikeri 
masallarına · devamediyorlar 

. .. 

~ clellİllindeki hareklta iıtirak etlen ... tip 
lafiliz dutroyerlerl 

lat1 l.adra - İtalyan filosa- teciai Gaydan malaali• ltal-
tı ~ lizli tutulan manevrala- yaa lualki"lıeriatle cleria hir 
le l&lrında aldıjımız laalter· tesir bırakmakta• laali bl-
lt~ :•~e, ltalyanlann ıemi· maıaqbr. 
)'•• fdo laalinde Yuroılav- Dit•r ltalyan pzeteleri de 
''" 

11 denizlerinde boy 11•- Alman razeteleri tarafaada• 
1>;, eelderi ve bu meyanda ltalya laarbe ıi ... ek here• 
4- L •e Avlonya limanların· dir; ltalya peku zamaadaa 
llaı~ llrlndlkleri aalaııl· aonra yanımızda prpttacak r. 

•d ıeklinti• aerdettikleri mlta-
t•lı11a"-ra - ltalyanın pek Jealan man ana •••tmek
-.ı,,. A Yrapauld laltli- tedir. 

Baza ltalyaa razeteleri de, 
Fraaaıdana Alp dajlanatla 

den bahsederken tanlan da t maz. ltalyau milleti harbi 
ilive ediyor: her zamaDi kendi askeri 

razUnde normal bir ıey te
likki ettiiini bilir. Millet Bu hldiıeler Balkanlar 

Uzerinde de tesir yapabilir. 
Italyan milleti harpten kork-

hazırdır. Bir harbe pmeii 
aaadet bilir. 

Mısır - Iiı2iliz ittifak ve dost
luğu gittikçe kuvvet 

ı ·iBlilbulmaktadır 

Franaıı. Şark orduları kamaadanı Geaeral Veypad Kalairede 
laıilis er.talan kamaadanı Gea....ı V•y•ad'la IMraMr 

•• -llr•lakayd kal•ıyacatı 
1•aı., ı •• bir •itala, ltal
"ll " Praaııs iatill ve i~ 
._~•da ayaubilecekleri 
tıJıı.,. alana Nene~• yap
-.. ••• ikiaa Wr •lllaa
,_.,_ r,. ... .,_.. ıtaı,.,. 

•llaim aıkerl laareketlerde Kahire - ltalyaa ıasetelerinia ppnlerde Mımr laalkıaa 
lauhnadaklanaı lntkırtıe1 ve lnptere•i• eaant zincirini kopa,... laalrlr11141a yaadıldan 
laeyecaa Yerici bir Hsaala propapnda makaleleri .. ttl• 11ı...- fitldetll llir aı.~ 
,._ktadırlar. · ı ••I ,., ... lıtau ••ap vena..._ ........ , •• MI ,ıw 

.............. a ...... ... ........ .,.. .... . Re .. - T..._. ,._.. ... .,_.. 11- - lati• ittilak n ......... Wr lıııat .._ 
.-.ı ...... • • ......... u lıılllri.r• ......... WIA ..... . 

O, Beynelmilel vaziyetteki yeç lalktmetlae afbtl ... 
karıfJklıjı daima telitıız ve dabu bir kredi ile M .... 
aoğuk kanlılıkla karıılamak- ı leket Blylk Brltaa,. ... Hl.-
tadır. diatn lmpantorhai•• , .. 

Londra - lnfiltere, Nor- [ Dnamı 2 iad .,,... ) 

Italyan gazeteleri abp 
tutuyorlarmlf ••• 

Sh ayap ciltti L 



• 
SAHiFE 2 (Halkın sesi) 

SON-
-~-- - - ----

SOYYET RU 

a eıt• - .. N•YtYalar,, Yapar k•mpanyasr hurin Romanya k•i11dunda kırk kiloaet
re ptda .. ljlk SoTyet kıtaları talııit edildiii•İ bildiriyor. •• kuvvetlerin çoğu 
mot6rJeş . Ye inlandiyaya ridenlerdcndir. Bu askerter şicıdilik 8esarabya karşııında 

Taı.ly.e al 1 ardır. 
la haber Bükreıte büyük bir soruk kanlılık ile karfıla11rn1ştır. Umumi seferberlik ilan 

eail•emif ve bu haber her giin tekzip -dilej'elmif olmasrna raj'men yine laükümet mull.
telif sıniflardan ltirer knmını silialaaahr•aktadır. Muthlk olan bir şey varsa o da sefer-

ltarlik i~·11 laazırlaa•ış,buaua ko•vede11 file çıkmasın ani bir e•re mütevakkıf-kalmıştır. 

Pariı - Hükümet Fr.ımnz milletı ile F rantız orduı •. ma hitaben bir beyanname neşretti. 
Bu heyannamede bir kaç gii ıe ka.dar g~rp c~p\te:;inde yapılacak olan büyük savaşlara 
hazır li,tım bildirmiştir. Almanların aai bit taırruu karşı uyanık davranmalarını da 
ayrı iye etmittir. 

Bir Italy.aa gazet sine göre, müttefikler 
Liiponyadan baskın yapaca aıış ! .. 

Roma - "Popo d'ltalya,, g.ueteıiain Lihey muhabiri: Mittefik kuvvetleriaiaı ilk öac• 
merkez dtmiryollaf'tnı hi~im o1ııuk iJİo hu~e Ltpı»ayadan hicuma gireeeklerini ve ba· 
radan a ..e Hollandaya ucaıncıklarıaı, Almanyayı bıı ctpluden vuracak1arıoı lihey
deki in ili& ve ranhz diplamıtlarından öğredijini bildiriyor. 

AMERiKA UMUMi EFKARI 
AVRUPA HARBiNE KA

R ŞMAK TA AFTARI 
Stokholm - Amerikada Avrupa harbine müdahale cereyanı önüne geçilmez bir sel 

halini almıştır. Umumi efkarın gözüne gir!llek istiyeıı p:>litikacılar müte•atliyen bu mi
da aleden bahsetmektedirler. 

f 1 .. 
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ITAL YANLA.R DR4Ç LIM .\NLARIN A. ,ASKER Ç!K~RIRLARKEN 

O VECLi KA A .,. 
Roma - Noneçtea alınan kat'i haberlere gire Noneçliler vaıiyetten mem•u 

Bu vaziyet maoeviyatlarıı:n düzeltmiştir. Mi'ltevliye can ve yürekten biicum i~in 
mişlerdir. Norveç milleti Norveç hiikfı.•etinin arkasındadı~. Hiikfimet kaybıdilanle 
kında yeriae ıeleceği kanaatindedir. 

A a y n k n d n°z kuvveti 
Roma - "Yokşer Post,, razeteıdrıde okunduğuna göre Almanyanıo deniz kav. 

ü~te ikisi harp harici kalmıştır. Kalanlar da. eski si5temde kıymeti dtişküıı part 
ibarettir. Bu suretle artik Alman bıl:ıriye ıiadeıı iş b~k:lem.ek hatadır. 

Dnizinde lngiliz 
Nallliyeleri 

Çocuklarda Al n ar D nimar a s bil erin· ahkim d 
BOGMACA ÔKSÜRÜGÜNÜ 1toma - Ha•as ajansının öğundiğane göre pek çok Alman amelesi ve laillaa 

KESiVEREN ÇARE •aD duvarcıları ~Danimarkaya ~Ö!ıderihaiştir. Bualar Dauimarka sahillerinde istila 
Çocuklar iç:ia gayet tela· şa edeceklerdir. Bunu yap mıktan nrnrad artık bu sahillere bakim olan lagilizltri ____ .... ____ _ 

likeli görülen "beğmaca ök- çıkarmalarına mani olmakbr. 
sürüiü11 gibi bir J! hastahia -- ---- - - -
Amerikada gayet or:jinal , SON RAD o 
bir tedavi sureti bulmuşlar

dır. -laştarafı linci sab.ifetle -ı kar!ısında 5 - 10. kelime ile 
lngıliz dorıanmasır. ı aarap 

tişen her türlü mahsul ve tt' - . ·ı.· ı· · y 

1 
bağıran spekeri de a 
yecanla titriyea sesi 
halkını ilatilale cla•et 

Amstercla• ~ Şimal deniziain garp taraflarından dön
mekte olan ti~aret -qaporları yolda hariliz harp ve nakliye 
gemileri gördülderiai siylernişlerdir. Gemicile oakliye ge•i
leİ'i•in glivertelerinde seferber halde pek çok asker ıör
ml~lerdir. Bunlar Ner-veç s•hillerine çıkarılacak olan Iaıi· 
Ha liara kuvvetleri olduğu söyleniyor. 

Bu lıastalığa tutulmuş ço
cuklar, iyice giydirilip bir 
tayareye bindirilerek 11 ,bin 
kadem kadar irtifaa çıka

rılmakta v~ orada bir saat 
kadar uçurulmaktadu. 

· 'd A dd I . . d·~. e ııı g-ı ı er ır ın u11anca 
ıph aı illa e erı ıste ıgı -----------------------ı 
miktarda alabilmesine maka- AK 

...................................................... bil Norveç te lngiltereye ken-

i Elha•ra sine•asıada i di memleketinde ç1kan her 
türlü demir ve sair maden- V aki demıiz uhar 

ı lusfin matinelertlen itibaren iki biiyük rn. birtlen ı 

l 1 •• MiKADO i 
ı Bitin renkli Ye harikulade musiki -ve muht~şe• aizansen ı 

Bu açık havanın çocuk 
üzerinde mücizeai bir tesi
ri görülüyor. Biylece üç de
fa uçurulan çoc•kta hoğma • 
ca öksürüilnclen eser kal-i 2 --- Şimal Oteli i 

ı FRANSIZCA SÖZLI ı .m.ıy•o·r·-------· 
: laşrol.&e : A N N A i i L L A : AiJede çocuk hayatlarını 
ı Metre jurnalde: tliinyanın en son harp haberleri. . ı birbirine ekliyen en sağlam 
ı Seanslar : Ş. 8teli 1 - 4.31 - 8 de : , düğü•dür. 
ı Mikado : 2,31 - 6 - 9.31: 

1 

İSMET İNÔNÜ 
ı •ikkat: cu•artesi ve pazar 11 de ve hafta arasında laer ı asNisan Çacuk llayramı 
ı gök 1 tle : ! Bayram yaklaşıyor. Şimdi-
...................................................... d y 1 L Ik · en avro arımızın aazır ı · 
.................................. ..................... !arını yaparsak çocuklarımız'!-: T s· T e l e f o n ı ..) b 1 ı ayyare ıneması 3, - ,., •• layramı .a a neşe i geçi· 

rirler ! 
ı Aylar4anlteri saltırsızlıkla beklediğiniz kıvrak, lahuti, h.azin ı ------------
: seıiyJe tli•leyicilerini mest ve teshir etlen ı ~ 

Br. r alari Işık 
lzmiT Memleket Haatane!Iİ 

Rontken MiUebassun 

leri verecekler. 
Berlin - Alman radyosu

nun Yunanca söyliyen spe-
keri dün akşamki fneşriya.
tında Kıbrıstaki Yunanlılara 

ne valı:te kadar lngiliz bo
yunduruğu altında yaşıya-

caksınız! 
Masum ve günahsız bita· 

raf hükümetlere saldıran in 
gilterenin esaretinden kur· 
tulmak fırsatını :zuhur etti 
ğioi görmüyor musuouz? Ana 
vatanınıza iltihak için isyan 
ve ihtilal çıkarınız. Alman
ya her hasusta sizin yardı

nnnıza koşacaktır,, diye hi
tap etmiştir. 

Halkm Sesi - ltalyan 
Türkçe spekeri oparlörüo 

..,,,. 

i ÜMllO GÜL5üll'üa ölmez ~!' :seri ı 
ı <v .. DA.T> YanıkEsıref 
ı ( &ıı ) TÜRKÇE SÖZLÜ t 
ı Ayrıca EKLR JURNAL No. ARAPÇA ŞARKILI t 
ı 9 son d .. nya hidisab. Oyun saatları :2·4-6,31-9,lSde ı 

R ntkenve.JektTi redııoiı Marka lastik ayakkapları 
yapılır ıkiuci Be ter Sil 

1 

hem sağlam, hem garanti· 
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lınız 

Skagerrıık, Daniııaarkar.nn 

Jutland yarımn-ası şimalile 
Norveçio cenubu arasında 
bulunRn ve Baltık denizinin 
dış kapısı mesahahesinde 
olan bir boğazdır. Küç · k bir 
Danimarka balıkçı li anı 
olan "Skagen,, den aclmı ai
mıştır : Skııger - Rak ·s~ a· 
gen dirseği,, demektir. 250 
kilometre uzunluğunda. 115 
ili 145 kilometre genişliğin
dedir. DerinHğ" 809 metre· 
ye kadar varır. En dar yeri 
Skagen burnu ile Tioero a
kası arasındadır : 

50 ki ometre. Oradan iti-
baren dipler yükselir. Artık 
Boltık başlamıştır. Burada, 
geçen harbin en mühim der 
niz muharebesi cereyan et~ 
miştir. 

Eski Skajerrak muhare
besine, "Jutland muharebesi,, 
de denir. Bu çarpışma, 1916 
senesi 1 Haziranında A!man 
ve lngihz fıloları arasında 
eereyaa etti. 

Inıiliz amir lı Jellicoa, ıi-

ra büyük bir dona 
NJrveç sahillerini ta 
yordu. 

Bu donanmanın 

ku andasıadaki keş 
vazörleri, 70 kilemet 
cenupta bulunuyorla 
Mayıs 191' da, saat 
geçe> Alman deniz 
terinin öncülerine ras 

Böyle başlıyan mu 
oin neticesindö lngil 
kadar kayıp ver 
doğru olarak söyled 
kruvazör, 8 destroy 
Almanların itiraf 

kayıplar ise 1 zırhlı, 
lı kruvazör, 4 kru 
destroyer. Fakat ka 
daha fazla olduğu i 
dilir. Bu muharebe 
olarak, Almanlar de 
arruz kabiliyetlerin 
kaybettiler. 

Sonunda bütün Al 
nanmasının nasıl kıs 
tihar kısmen de tala 
retile yok cdildifi 


