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DILAR 
ı eni Fransa hükıimeti Berlin·Rom 

ALY HA ICIYE AZI 1 F A iZ TO 
• 

enı fransız hükümetinin ısted.ğı g · zmıyan 

iÇiN 
AÇTILAR gazetecileri tevkif ~gi ~ 

rıgoslav 

kanlarda 
ve 

ve 
~ 
Aı~ra - lngiliz tayyarelerinin hücumları yüzünden Ki-

6 . ltrı kanalı birkaç giin için geçilmeı bir hale gelmiı-

ll~11dta 1 ·ı· l .. ' • T b k ı· k ltı h" - ngı ız tayyare erının o ru ımanına arşı yap-
ftıt Ucuın esnasında 2 tane ltalyaa tabtelbahiri batırıl-

'~tİ· 
d-

111
-.lu ıon on gün içinde, lngiliz tayyareleri Hol-

~t;t•zisi üstüne 500den fula bomba atmışlardır. 
~İllt0-Fransanın milli asamblesi yarın toplanıyor, yeni 
~'Qdı esasiye kanunu meselesi görüşülecektir. 
t~~e "1-lnıiliz gazeteleri, Almanların pek yakında In
lb.,{e karşı çok ciddi bir taarruzda bulunacaklarını bil
\~ ttdirler. 
\ b~erver., gazetesi şöyle demektedir: 
~t!' 1.tere askerlerile değil sivilleri ile de harp edecektir. 
t et ıtıancımız var. Bizim köprübaşımız: medeniyete h!z-
' 1 tııektir. Muvaffakiyet sonu oradadır. 

tı ·ı· ~itil 2l ız askerleri Italyan Libyasına hücum ederek çok 
ııı~t· bir zafer kazanmışlardır. ltalyanlaran ~u borular1 ke
t, 11

" Ve böylece Libyadaki ltalyan askerleri susuz kal-
. tl~r~'?kum edilmişlerdir. logiliz motorize kollarının 

lli~ı~ '!1•ıı gören ltalyan askerleri ric'at etmişlerdir ve ln
~~''l~t~ll eline çok mühim miktarda harp malzemesi bırak-
Ay~• ır. Bu malzeme içinde hiç kulJanılmamış 60 tane 

t~ dafi topu vardır. 

Bulgar 
cenubi 

m t u. 
vr p 

Bunların Libyaya ;armaları ve halen güç olduğunu dü- ı 
şünülecek olursa Italyanların lngiliz askerleri önünde firar-
larından bir fikir edinebiliriz. . 

Loodra-Pden hükumetinin kuııda adamlar tarafından 
idare edildiği açıkça gösterecek iki haber elimize geç-
miştir. 

Biri Alman harp esirlerinin Almanyaya avdetleri. Fransız 
harp esirleri Fransaya avdet etmiyeceklerdir. 

lkin•isi de, Havas ajansının bir notudur Franaanın işgal 
edilmiş erazi, işgal edilmemiş erazide neşredilen hiç hariçten 
gazete girmiyecektir. Bu emre aykırı hareket edenler öliim
Je cezalaadmlacaklardır. 

Bertin - Fransdan bildiriliyor : 
Vişi hükumeti Fransız, Genevive Tabouis, Portinauks, 

Emile Bure ve Henry de Kerüliı gasetecilerinin tevkifini 
emretmiştir. Bunlar Londraya geçerek General Dogalle 
çalışmaktadır. 

Berlin - Fraasadan bildirlliyor : 
Fransız ordusunun terhisi bugünden itibareıı başlamıştar. 
Berlin - Kont Ciananun s~yahatinin siyasi ehemmiye-

tinden bahseden Alman gazeteleri Fransanın mihver dev
letlerin dostu olarak yeni Avrupanın tanziminde yer almak 
ihtimalinden israrla bahsetmektedirler. 

Berlin - Kont Ciano bugün Berlinden hareket ederek 
işgal edilmiş Fransız erazisini ziyaret etmeğe gitmiştir. iki 
gün sonra Berline avdet edecektir. 

a gö bal· 
iyet 

Roma - Vreme gazetesinin Roma muhabirine göre: 
1 ) - Romada, Sovyetlar de revizyoncu devlet olarak 

tanınmaktadır. 

2 ) - Roma mcbafili, Bulgaristan ve Macaristanın Sov
yetlere müşabih harekete kalkışmalarını muvafık bulma· 
maktadırlar. 

3 ) - iktisadi meseleler hakkında Almanya, ltalya, Yu
goslavya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan arasında bir 
konferans akdedilecektir. 

4 ) - Berlia, Roma hadiselerini mevzii addetmekte, Bal· 
kanlar sulhıınun muhafazasını istemektedir. 

Sofya - Bulgar gazetelerine göre : 
1 ) - Macaristan ile Bulgaristan Hitlerle Mussolinfnia 

kararını beklemektedirler. Sıra Versaydan sonra Nöyyi'y• 
gelecektir. 

2 ) - Şarki Avrupa meselelerinin Sovyetlerin muvaffa· 
kati olma.dan halledilemiyeceği bir hakikat olarak meydaaa 
çıkmaktadır. 

3 ) - Almanya-ltalya-Rusya anlaşma neticesi olarak 
değişmiş bir vaziyet vardır. Bunun üzerinde ciddi olarak 
düşünmek lazımdır . 

4 ) - Yugoslavya mahfilleri Bulgar ve Macar taleple
riniıı İsaf edileceği kaoaarindedir. Sofya ve Budapeşte ile 
iyi münasebet tesis etmiş olan Belgrad, muabedelerin ta
dili taleplerinden pek o kadar mutazarrır görünmemekte
dir. 

... ı lngiltereye Büyük Alman 
Taarruzu Nasıl Yapılacakmış? 

lskenderiyedeki Fransız do
nanma ı hakkında 

Roma - "Popolo d'ltalia,, gazesesi, lngiltereye karşı 
hazırlanmak.ta olan Alman - ltaly•n taarrnz planını ifta 
ediyor: 

Bu plana göre, lngiltere ani bir şekilde parşütlerle başla-
yacak bir hareketle istila t dilecektir. Bu işgali 300 bin 
Alman ve itan askeri yapacaktır. Bu askerler motörlü ve 
yıldırım sür'atla fırkalar mürettebatındandır. Askerin çık
mesnıdan bir saat sonra Loadranın hesabı tamamlanmış 
olacaktır. 

Kahire - Nevyorktan alınan haberlere göre lskenderi
yedeki Fransız filosu dün silahlarından tecrit edildiği bil
dirilmektedir. Bu silihtan tecrit muamelesi hadisesiz geç · 
miştir. 

Ingilix Amirah Fransız askerlerinin arzu ettikleri takdirde 
memleketlerine döneceklerini bildirmişse de Fransız zabit 
ve askerleri memleketlerine gitmiyerek logilizlerle birlikte 
çalışmağı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. 

, ____ .. 
Bu asker çıkarma cephesi lngiliz sahillerinin 8000 met

relik bir sahasında tatbik oluaaktır. İhraç hareketi gece, 
yahut gündüz seri bir suretle Alman ve ltalyao kuvvetleri 

1Yugoslavyada idari i kilip mı 
Belgrad - Yugoslavya kabinesinde bir tebeddül bekle

niyor. Bu tebeddül idari bir inkılabı intaç edeceği zanne
diliyor. Bu inkılapda Sırplar, Hırvatlar ve Slovanlar ara
sında federal bir idare olsa gerektir. 

tarafından havadan ve denizden yapılacaktır. 
ltalyan kurmaylarının kanaatine göre bu plin üç sebep-

ten muvaffak olacaktır: 
1 - Tarihteki ihraç hareketler her zamaı: zor olmuş, 

l'ı fakat muvaffakıyetle neticelenmişlerdir. Erkinılıarplar bunu 
~~aret Vekı·u geldi dikkat önüne alarak plinlarmı hazırıa.mışıardır. 

rıı •ıc 2 - lalyan filosu lngilizlerin deniz kuvvelerinin ziyade-
! i l' :ret Vekilimiz B. Naz- sini Ak denizde işg-al edecek tiri 
t~~İtı ~Çuoğ)u bugün sabah· 3 ·- ihraç hareketi 10 • 12 yerden başlıyacağı için bun-
\'4b1lı~han vapuru ile Is- lardan iki ilçihaün olsun muvaffak olmaması imkinsız görü-

l~~ ~, n selırimize gelmiş lüyor. 

1 ~~ ~llJ>ortta Vali, Mustah- ____ .. _____ _ 
~di~~ ~"ki Kumandanı, Be-

~jt t,:eisi ve erkanı bükü- Macarlar Hazır le-nıyorl r 
, ~~::~f ~:d~k~·~ ~··•••t'• k••- Traasllvangada bir SBikasd hareketi keşfedildi 

r 'lk.1 \'e ılımız vapordan b b b ı d' 1 ~t l "'llll 1 li 'h Nevyork - Macarlar ar e azu anmakta devam e ı-
ll Qi 1. onra eyve ı ra- ·, 1 T .

1 
ı.. d d . . v. 

~~"" l' ıği111• b'lib ı· · yorlar. Motörize kıta arın ransı vanya ou u una gıttıgı 
tf ..,., ı ara va ıyı, d T . · 

~'"t· lldanı. v b 1 d. . görülüyor. Aynı saman a ransdvanyadakı Macarlar ara-
t • lb' gı, e e ıyeyı ve I v k f d'l · · B R 

f\ .rl tiya t t . 1 d' sında bir ihtilil hazır ıgı eş e ı mıştır. u hazırlık oman• \Jt'tl re e mış er ır. . . . 
~!4 ~ eden r· t ya hükümeti adamlarıD<l suıkasd yapmak maksadıyJe teşek· 
~I a1lld sonra ıcare k 1 M k 1 · . T ·ı 

''Q t,' saat 15te toplanacak kül etmiştir. Bu teş i it ... acar as e~ ~rı~ın .ra~sı vanya 
'\l'-d rırn kooperatifinhı iç- hududunu aşmağa batla.tırı ancla dahıh bır ele ıhtılil çıka-

' hazır lı•lunacaktır. racaktır. 

Yeni kabinede hırvat çifçi lideri Koraşaçın vucudu liyet 
görülüyor. Bu federasyonu Slovanya, Mibriba ve Tuna hav
zası muhtariyetleri teşkil edecektir. Makidonya ve Moruve 
bundan hariç kalacaktır. Bu öyle bir şekildir ki hırvat par
tisi lideri olup mebusanda öldürülen Radiç tarafından vak
tile teklif edilmiş idi. 

, ______ .. ____ _ 
Binlerce Muhacir kını Malige Vekili Ankarada 

Ankara - Maliye Vekili 
Fuat Agralı lstanbuldan ıeh
rimizc dönmüıtür. 

-tıııııD-



SAHiFE 2 (Halkın sesi) ITEM~ 

~~~~~~ ı~~~~~~~~~~~~~-ı ı~=~:: 
'~~~~~~~~--~~~~~~~~~ ....... ~.=,._;.__~ ,~~~~~~~~~~~~ 

l 

londra - lngilterede aon bafta zarfında yapılsa tayyare 
miktarı bir rekor kırmıştır. 

Londra - ltalyan tayyarelerinin son zamanlarda uğra
dıkları muvaffakıyetsizlikler bu tayyarelerin 4 se
ne evvel yapılmış olmaları dolayııiyle bugüekü haYa ıava
fl ibtiyatlarına cevap veremediklerinden ve tayyarecilerinin 
iyi surette yetiştirilmiş olmamalarıadan ileri reldiği anla
ıılmıttır. 

Galas. i~t·ıali Romanyada biri L~!A~N A~~JA~~!L 
dahJ)J harp Uyandırmak 1 dün doksan Azanın iştirakile 

Bayındır - vı1d.ı 1•f 
rikaları sahibi ki~ 
Yahya Kerim Onat, b 
bir uıul ile6 Türkiyede 

Macar Parlimentosuntla 
Bir Nümayiı ! 

Budapeşte - Macar parlamentosunda Romanya mesele· 
ıi•e dair hariciye nazır• izahat vrirken bir çok mebu l r: 

"Romanyanın gaıbettiği yerlerimizi versin, yaıasın Maca ... 
riıtan, y&şasın Bulgariat n,, sesleri işitilmiıtlr. 

Hariciye nazır bu nümayişe; "Almanya ve ltayadan söz 
· aldık, hakkımız verileçektir" söılcriyle mukabele etmiştir. 

Nevyork-Fransa lngilter ile müaasebetlerioi •kesmekte 
israr ederse Amerika da Fran a ile derlıal münasebetini 
kesecektir. 

Londra - Bu &)ın sonuna kakar lngiltereee 4 milyon 
kiti ıillh altına çağrılmıf olacaktır. Şimdi daYet edilmiş 
olan 1909 ıınıfı 300 bin ask r verecektir. Siyaıl ş hsiyet-
ler lngiliz hazırlığının yalnız tedafüi olmadıiJ ı tebartiz et· 
tiriyorlar. 

logiltere düşmana taarruz etmektedir ve taarruza devam 
etmesi lizımdır. 

Lizbon - Dün geç vakit lspanyol açıklarındat bir Alman 
deoizaltııı batmııtır. 

Batan bu gemideki mürettebat kurtarıl mamıştır. 
Taltelbahir battıktan beı dakika sonra derinlerden bir 

infilak iÜrültüsü duyulmuştur. 
Londra - Berlinde bulunan ltalya Hariciye nazırı Knnt 

Ciano bugün tekrar Hitlcr tarafından kabul edilmiştir. Ci
aoo Berliode üç gün kalacaktır. Görüşmelerin bazı kısım
ları mahrem tutulmaktadır. 

Almanların Saldıracakları 6 
Cephe Nereleridir? 

Rome - Alman ve Italyan erkfinıbarplarının tayin ettik
leri taarruz cepheleri şunlardır: 

1 - Manı deniıiain ıimal kısmı; 2 - Taymis nehrı ağ
zından Honer nehri aj"zına kadar; 3 - Honder ağzında• 
Edimberga kadar; 4 - Şudlandın şark ve garp sahilleri; 
5 - lrlandanın ceaDp ıahilleri; 6 ~ Vela sahilleri. 

Bren - Dihı P riı 11okaklarında Alman askerlerile Fran
zız bayrağına hakaret edildiğinden Paris halkı arasında 
kaslı bir çarpışma olmuştur. On kadar Alman neferi öl
müştür. 

Londra - Tobrukta Italya harp gemilerioe yapılan ta
arruzlarda ıekiz tam isabet kaydedilmiştir. Taarruzdan son
ra yapılan istikşaf uçuşlarında bir büyük kruyazörüa ka
raya oturduju, bir diğerinin ağır hasara uğrıyarak ge-ri ta
rafının battığı, küç .. k bir geminin yana yattığı, bir kruv -
zlrle bir destroyerin müşkilit içinde olduğu görülmüştür. 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden: 

Temmuz 1940 ayı zarf ı nda şebekede yapılacak ameliyat 
dolayııile : 

1) 14 ve 28 Temmuz 1940 pazar günleri saat 7 den 17 
ye kadar: 

1 Daraia~ 
il Tepedk 

ili Alsancak 

iV Bnsmahane 
I~ Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 
l) 7 ye 21 Temmuz 

ye kadar: 
V Çarşı 

VI Babribaba 
Vll Karantina 

Vlll Güzelyah 
~ Konak 

1940 pazar günleri 

XI 
Xll 

Xlll 
xıv 

XVI 

C Bayraklı 

D Turan 

i ~ Karşıyaka 
Bornova 
Buca 
KızılçuUu 

saat 7 den 17 

Gazi Bulvarı 
Mez rlık başı 

Asansör 
Gazi bulvarı 
Gümrük 

sekt6rlerinde cereyanın kesile~eği sayın helkımızca 
linmek tb:ere ilin olunur. 

ı ELHAM ·aem sı da 
Buı'ftn aatinelerinden itibaren 2 harikulade fiJm birtlen 

-1-
TORKÇE SÖZLÜ 

Cebelüttarı Casusu 
-2-

AL V ŞARK Si 
NELSON EDDY 

SllDlllr , Cebelüttarık Alev Şarkısı 
1 3 ,.15 9.45 4.45 3,15 

Camarteai ve P.aar 11,30 ela ba~lar 

• • h ) t açılmış ve havalın beyana-
IÇID azır anmış 1 tınd D !Cnra kanuni esasi 

Bükreş - Gala ta çıkan ihtilalin bir karargahtaki mal- üzerinda ialihat teklifi üze-
puslann teıviki ile olduğu anlaşıldı. in ihtiUile yerli ko· rinde bazı azaların mlltalea 
monistler ve Yahudilerde iştirlk etti. Malôm olan alta yüs ve fikirleri dinlenmittir. 
ölii bu yüıden asilerle ihtilalcilerin çarpışmasından ileri Hükümet, parlimeoto ile 

işbirliği yapmağa karar ver
geldi. Bu meseleden bahseden Kruntil gazetesi bu igtişaşın 
d ıniştir. 

ahili bir harp çıkararak memleketin kuvvetlerini azaltmak LaYal islahat projesininde 
makeadile yapıldıiını hükOmetin ldığı tedbir sayesinde bu derhal tetkik edilerek kabu-
memleket harbine meydan verilmediğini yazıyor. lünil i temiştir. 

ühim Ra yo ülisaları 
Londra - Neıredilen bir istatiıtike ıöre lagiliz, Fran

sız, ltily n ve Alman deniz kuvvetlerini gösteren bir nis
.. et cetveline g6re logiltere 22, Fransa 7, ltalya 6 ve Al
manya 4 dür. Bu i1ç deYletin kuvvet nisbeti her ne kadar 
17 ediyorlarsa da bu aon harpte birçok zayiatları oluğun
dan 10 dütmüıtilr. Bu rakama göre lngiliz kuvvetleri iter 
zaman düşman kuvveti riDe faiktir. ı 

Londra-Dün akıama dojru 15 ltalyan tayyaresi Malta
ya bir hücum yapmışlar ve her zaman olduğu aribi bomba
ların ekserisi denize düşmüştür. ltalyanların iki tayyaresi 
döşürülmüştür, bombalardan dört kişi hafif yaralanmıştır. 

Londra-lngiliz tayyareleri dün sabahleyin Sicilyada bu
lunan tayyare üslerile petrol depoları bombalan ış ve bü
yük yangınlar çıkmıştır. Yangınları 33 kilometreden gör
mek kabil olmuştur. 

Kahire-lngiliz avcı ve bombardıman tayyareleri dftn ti· 
mali Afrika üzerinde uçuşlar y pmışl r Badolya üzerine 
bombalar atmışlar ve bombaların ylizde kırkı askeri karar· 
ıiblarıaa düşmüştür. Tayyare üssü ile benzin depoları ya
kılmışlar. 

Nev.Aork - Macar polisi Transilvanya ve Maristanda 
heyecan uyandırmak için Rumanya hük6:netin Besarabya
dan Transilvanyaya 10 binden fazla muhacir naklederek 
Transilvanyadaki Macar ekalliyetini azaltmak içik yeni bir 
siyasat güde reldiğiot şayi etmişti.r. Bu haber Macar hal
kında lıeyecan ve asabiyet uyandırmıştır. 

Sofya - Mabaristanın Tuna üzerindeki bütün vapurları 
Bulgaristanın Ruscuk limanına iltica etmeleri emrini almış
lardır. 

Sovyetlerln Ankara elçl ı 
lstancul - Aukaradan şehrimize gelen Sovyet Rusya el

çisinin bir kaç gilne kadar berayi tcdaYi Moskovaya gi
deceği söylenmektedir. 

Yeni pazarlıksız satış 
kanun proJesı 

Ticaret VekAleti t rafın· 
dan bir mllddettenberi üze
rinde son etütler yapılmnk
ta olan yeni p zarlık satış 
kanun projesi son şeklini 
almıştır. Proje BaşYekilete 
verilmiştir. 

435 6 No.) 
150,000 ira 

37759No. 
S0,000 lira 

23728 
30,000 lira 

o. 

15 biıı liralık ikramiye 
22749 numaraya isabet et
miştir. 

10 BiN LlRALIK MÜKAFAT -
LARI ·KAZANANLAR 

49349 33718 37579 23480 
21535 

2 'BiN LiRA KAZANANLAR 

Dahi iye ~emurl rı yaş t 
Son rakamları ''944,, ile 

hdidi nihayetlcnea bütün biletler 
• f ikişer biQ lir kazanmıştır. 

defa olarak A•oayak d 
Dl mayı halinde ve ıO l 
riyel mikyasta istibs• 

tol· meğe muyaffak oJmut 
mesut netice evyelki 
elde edilmiştir. . 

Amonyak gazının lı•'' 
gelmemesi yüzllnden 111 y: 
kalan buz fabrikası s. 
ya Kerim Onat'ın ArtJ•• 
istihsal etmesi sayeıiod~ıf 
men faaliyete baılaaı•f 
Halkın Sesi - cu111•. 

. t . . t• ettı 
aı gaze emız ıa ııar 

1 
sonra aldıjımız bu te G 
biigün neşrediyoruz. . . -.i 
ye deierli kimyakeri111ı'1 tı 

· de• ~· parlak muvaffakıyetıo d ı: 

layı tebrik ve takdir • . Dq 

' beı· 
ngO,! 

1 SO bin lira lstıPb 
50 bin lira Ankara, I•~ 
Edirne ve Cebelibere 
30 bin lira Izmir, ôde 
Bursa, Keskin ve Ista~b e tti 
10 bin liralık ikraaı~ · J~t 
iz mir, Değirmendere, . , 
Milis. Muğla ve Akb1 

satılanlar epey çokt~t· t 
bir bilet sahipleri bıoe 
alacaklardır. 

(8) ile nihayetlenen 
numaralar onda bir )ıe 
ikiıer lira, (33) ile oi~: 
lenen numaralar oll 

hesabiyle onar lira 1' 
mışlardır. 150 bin lir• ~ 
nan bilet tam bilett 
Istaobulda satılmıştır· 

(04) ile nihayetlen.•: 
maralar yüz ellişer 1ır 
zanmışlardır. 

kanu u dekişıyor 150 ŞER LiRA KAZANLAR 

izmir Askerlik şu ), 
Rılsliği ndın : ~t. 

D biliye memurlarının bir 
kısmının sinlerinin tahdidi 
hakkındaki kanunun tadili 
hakkında Dahiliye Vekale
tince hazırlanmış bulunan 
proje meclisin alakalı encü· 
menlerinde tetkik olunmak-
todır. 

Dahiliye Vekaleti projenin 
ha:ıırlanmasını mucıp sebep· 
ler layihasında şöyle izah 
etmektedir: 

"Şimdiye kadar vaki tat-
bikattan faydalı bir netice 
alınamamıştır. Esasen devle · 
tin diğer memurları için 
böyle bir tahdit olmedığr 

gibi dahiliye memurla:ınm 

bir kısmı için kabul edilen 
bu tahdide mutabil tekaüt
lüğe müessir olacak bir men- ) 
faat de iÖsterilmemiş bulun-

duğuadan mesleğe rağbet, 

günden günden güne azal
makta ve kısmen de bu se
beple iyi memur bulm kta 
müşkülat çekmektedir: 

Bu11 dan başka memuriyete 
m ni bedelli kabiliyetin vü· 
cudu halinde bu gibı memur 
lar için umumi hükümler de 
mevcut olduğundan da biliye 
memurlarının bir kıımına 
mahsus istisnat: bir bülıımün 
deyamında bir fayda görlil
memiştir. Bu cihetle kanu-
nun tadiline lüzum hasıl 
olmuştur.,, 

Projeye göre kanunun na
hiye müdürleri, kaymakam-
lar, müJkiye müfettiş ve baş 
müfettişlerinin tahdidi sin
lerine ait hükümleri liğv 

olunacaktır. 

Sonu (04) ile nihayetlenen 
500 bilet sahibine yüz elişer 
liıa isabet etmiştir. 
100 URA KAZANANLAR 

Sonl rı (33) rakamiyle ni
hayet bulan 500 bilet yüzer 
lira. ___ .... __ _ 
Hagvanıar vergisi 

Deniz Gedikli Erb•f ,t 
zırlama okulunun f~ 
gelmiştir. isteklilerin f ot 
.müracaatları ilin oloO 

* 
B k A ı· 'ıoitl ursa as erı ıses 

riuci sınıfına girmek •' 
evrakları şubemizce Ol tP 
leye konularak teke., 
ttirilenlerin acele t t 

müracııatları ilan oJuod' 


