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KAHRAMANCA MUKAVEMET ETMEKJEDli 
dünkü 
halktan 

bombardımaniarı esna· 
yüz ·elli kişi ölmüştür 

tCiKADAKI NAZI SEFLER iDAM EDI LECEK LERD18 
ız, lngiliz askerleri tecavüze. uirayan yerlere yıldırım sür'ati ile imdat yetiştirmektedir 

~· ~= : 
• Belcika ve Hollandada 

kan akıyor 
su ~ bütün dünya saştı kaldı~! 

..-..ı-llllanlann Hollanda, Belçika ve Lüksenburga nede• 
latarmz ettiklerini mazur göstermek için iki saat 

Lı · . ~birini tutmayan iki tebliğ aeşretmiılerdir. Bun· 
._,ilde bu memleketleri himaye (!) mak:sadile bomba 

altında bıraktıklarını, ikincisinde de bu üç yeni 
•ti, yapmakta oldukları askeri hazırlıkların Alman

eladit edebileceğinden korktukları için ateş ve duman 
"'-bkla~nı ilin etmekten aıkılma•ıılardır. 
Pek ıok yılluclanberi daima bitaraflığın, suna -.e 

f!f•ıetinin nezih ye asil bir sembolü sayılan lsviıre-
la'Gyle mlthit bir bemba taarı•ıuaa •iramas., Hasen 

de, Belçika •• Llkıenburg'un tecaYlizll yllztınde11 
bir ••lyan içiade bulunan Amerika umumi efkirını 

loadırmaia kafi gelmiştir. Hitler htik6•etinin bu 
-.rdırııları, vaktiyle bft.tün diinyaya meydan okuyan 

tlltmanları çoğaldıkça zevk Ye keyfi de artan Al
lratoru ikinci ViJhelm'i11 cihanı istila hülyalarını 
andırmaktadır. 

)'ı derin bir hayret ifinde bıraka• bu ••• taarruz 
•illerin bitin dtinyayı Almanya aleykine ıe•İrme
de Almanlar hayret etmemelidirler ... 

SIRRI SANLI 

•• r = 

ccAila Gözüm Ağla ••• " 
ı-ı_, •~eketleriai kahramanca korudular, .istiklilleri

eflerini ..._uhafaza ediyorlar. Dünyanın hakiki mu
~~aı tayin edcek olan mliıtakbel bllyllk ıulb masa
.~~ ,.f,ndi gibi oturmaları çok muhtemel. 
~~~Wer, c;aala baıla döğDştiyor ve daha da döğilşe· 
~· raUarının ıon beyanatından anlaşılmakta ... 
~.'-•rkalılara gelince ... 

4:!er intişar etmektedir : Danimarka z.tbit ve asker•n ıa6betçUerinin önüııden geçerken, madun gibi 
'ıllıni ifa ediyorlar ..• - Bu kabil tahkirler ve tez-

h.. karıında Kopenbag balkının yiireği kan 
(..('Jlf~ .... 

ltırk t•irhıin ıu beyti akla geliyor : 
.. Aj-la göıilm ağla, hicran yaraşır, 
2rkekaiz vatana düşman yaraşır!,, 

(Akşam) 

an hududunda Türk 
hşidatı tekzip ediliyor 

~ - Bı,ılırar ajansı· Türk kuvvetlerinin Yunan hu· 
1";.:!"• (Bulgaristana karşı) tahşidatta bulunduğuna dair 
~ -bfjlleriode çıkarılan haberlerin doğru olmadığını 

' l.t •hnıı tekzibe memur edilmiştir. Bu haber tekzip· 
t l Bulgar paytahtında büylik heyecan uyandırmıştı. 

"- la Seıi - Bu haberlerin kimler tarafındaa ve ne 
'-it'· ltaa edildiklerini iıaret etmeğe bile Ubüm gör· 

'-"'-.'1.ııarlann da peklli bilmeleri ve takdir etmeleri 

41..MAN - TA Yv ARELERI 
ıı-.,. 4RJS UFUKLARIND~ 

flta4ye) - lrea·Pariı yoluada iıliyen deaıryulu 
~ .. ayyareleriala he•banlı•••• aeticeıiaole talı· 

--.,_ıaleıi P.aril ufuklaruula tla ••UI ,. lW ıı· 

J 
• 

yerıne 

MÜTHIS HARP SiMDi BASLADI 
Belçikada Müttefik ve Alman Kuvvetleri Birbirine Girdiler 

' Brü1'sel - Belçika nasyo- • •etlerimiz tarafından tekrar Berlio - Resmi tebliğ: t Jar tarafından 130 kiti 11-
nal sosyalist partiıi şefi tev- ele geçirilmiıtir. Fransanın Sen Tameya Vit- dllrtUmDıtlr. 
kif edilmit ve vatana ihanet Almanlar harp kanun Ye ri L.eFraasuYa ve Meea tayya Lonra _ Bu ıaltala -t 
sa,undan birJok arkadaşları kaidelerini çiğneyerek elle- re meydanıAlmantayyareleri 8 de Belçikanın ertaııada 
ile beraber idam edilecektir. rioe geçen Hollandalı esir- tarafından, bombalanmıtbr. müttefikler ile Almaa orda· 

Amsterdam - Bu saöab lerle çoluk, çocuğu kalkan Paris - Almanlar saçma ları birbirine girdiler. 
saat 9 da neşredilen resmi yaparak ilerlem~kledirler. ve uydurma havadisler orta- Kanlı sllngil muharebeleri 
tebliğ : Alman taarruzu tama- Roter~amıa ~ıvarında bu- ya atmağa baılamışlardır. başlamıştır. Bazı haberlere 
men durdurulmuştur. "lzel ve lunan bır bavaı Osstlaii zabt Almanlara göre, harp mın- göre Almanlar ricatı etmei• 
Möz nehirlerinin önünde eden Almanlar kabahatları takasının temamen haricinde mecbur kalarak Milttefikle· 
kuv:etlerimiz cesurane bir vata~larıoı müdafaa etmek- bulunan Fııbuk açık şehri rio eleriue esir ve mihim· 
şekilde çarpışmaktadırlar. t~n ı~a~et olan HoJla~d~ z .. a- lagiliz tayyareleri tarafından mat bırakmıılardır. 
Her ne kadar üçüncü resmi bıtlerını, bu hava ilssünun b b d d'I . 52 Bu sabah Franının &ze-

• w. • H 11 d t 1 • om ar ıman e ı mıı ve 
teblıgımızde, 70 Alman tay- şayet o an a ayyare erı k" . -ı ü tli rinde uçae Alman tayyare-
yaresinin düşürüldüğünü bil · tarafından bir taarruz oldu- ışı 0 m ! r. lerinden 3Q tanesi dllıtırll-
dirmiş isek de şimdi bu rak- ğu takdirde bu esir zcbit- Halbukı bu haber tama- müştllr. 
kam 100 tayyareyi aşmak· lerin öldürüleceği radyo ile men asılsızdır. Fransız Liyoo, 1 Fr•asız Ye lngiliz tayyare· 
tadır. Almanların ell eri~e Almanlar tarafından bildi- Lil ve Mets şehirlerinin bom- I' leri mukabelei bilmiıil uçaı-
geçen beş hava üssü kuv- rilmiştir. bardımanı esnasında Alman- larda buluoacaklardırı 

YENi BAŞVEKiL VISTON ÇÔRÇIL 

at allr• iıareti verilmit ise dı tayyareler Pariı 
bomba atmamıılardır. 

ıelırinı 

VISTON ÇOR- ' 
ÇiL VAZiFE 
BAŞINDA 
---o---

Lqndra ( Radyo) - Çem
berlayaın istifası üüerine 
Başvekal ete getirilen Bay 
Viston Çorçil derhal vazife
ya başlamıştır. Yeni kabine
de Çemberlayo ve Loid Corç 
vazife alacaklardır. Çorçil 
bugün veyahud yarın kabi
nenin programını okuyacak· 
dır, 

8. ÇEMBERLAYN 

ITAL YA - MÜTTEFiKLER 
ARASI DÜZELECEK ______ .. ____ _ 

Londra - Romaya avdet eden lagiliz sefiri ltalya hiku
metiyle müzakereye baılıyacaktır. Bu mlizakereler Londra 
ile Roma arasında halli miiıkil görünen meselelerin de iyi 
netice vereceği limid ediliyor. Zira lngiliz diplomatları bazı 
ltalyan tekliflerini nazarı dik kate almağa karar vermiılerdir. 

~~~~~ .. · ... ~~~~~ 
Ruzvelt donanma ve ordusuna 

" Hazırol ! " emrini verdi 
Vaşington - 8. Ruzvelt izaları saraya keaferan1a daYet 

etti. Ayni za•ancla koaferaaııa verceii karare fire htre
ket etmek &zere ordu ve don•aya laaıır eimaıı ••rillİ 
vertli. 



SAnlFE 2 (Halkın •Hl) 

Belçikadaki Almanlar teYkif 
halkı bombardıman ederlerse 

edildiler. Almanlar •İTİi 
Fransız Ye lnı[iliz haya 

kuvvetleri de • 
aynı 

Pariı - P'raaıız laiikümeti ba rlin neırettiii ltir teblittle 
tli1or ki : 

Harbin baılangıcın• mtitelkip Amerika reisi Ctlmbura 
Rezye)t tarafından açık tehirlerin bombardıman edilmemesi 
llaıusundaki teklifin muharipler tarafından kabul enildiği 

şeyi yapacaklardır 
•alAmdur. Fakat Alman haua kuvyetJeri a-erek Fransa, la
giJtere, Hollanda, Belçika ve Ltiksenburı ı•hir halkıaa kar· 
ıı hava taarruzlarında bulunurlarsa Fransız ve lngiliı kuY· 
vetleri aynı şekilde hareket ederek Alman açık şehirlerini 
bombardıman ederek tahrip edeceklerdir. 

BAY RUZVEL T UMUMİ . SE- Taarruzu Fransa ya geçit yolu 
FILRBERLIK EMRiNi VERDi bulmak için yapmışlar ! 

V aıinaion - Bay Runelt u•umi seferberlik emrini ver
di. Almanyaya bir nota Yererek Hollanda mliste•lekeleri-
nin Amerika himayesinde bulunc:luğunu bildirdi. Gayri 
milstahkem herhangi bir şehri bombardıman edilirse 
ateıle karıılaşacağını tebliğ etti. 

Paris - Fransıı başveki Pot Reyno parlamento reisi 
Herryo ile uzun bir mDlikatta bulunmuştur. 

Paris - Almanlar memleketlerini işgal, sivil hatkını öl
ldnrdükleri hükumetlere yeni bir tebliğde bulunarak bu 
memleketlere, zaptetmek niyeti ile dej'il fakat P'ransaya 
hllcum etmek Ye bir geç!d yolu bulmak makşa~iyle taar· 

Londra - Liyön ıebrine bir düıman 
Almanlar Fransanın ıim~line taarruz ve 
salaiUerini bombardıman ediyorlar. 

tayyaresi diiıtfi. ruzda bulunduklarını bildirmişlerdir. 
Iaıilterenia şark Paris - Alman askerlerinin dün gece yarısından sonra 

Londra - Askeri kabine içtimaa davet edildi. Hararetli 
•Dzakereler başladı. Kararlara sabırsızlıkla intizar olunu· 
yor. 

Paıiı - Almanlar birçok Fransız gayri müstahkem şe
lairlerini bombardıman ederek pek .çok tahribat yapmışlar
dır. insanca telefat vardır. _____ .. ____ _ 

baılıyan taarruzları neticesinde on kilometre ileri gidebil-
1 mi,lerdir. 

Pariı - Belçika sekiı aydanberi tahkim etmiı oldukta· 
rı mevkilerde düşmana müthiş zayiat verdirmektedirler. 

Paris - Amerikada olduğu kadar Papalık makamınea 
, da Almanların by son barbarca hareketleri tel'in edilmiş ve 

bu yeni tecavüzleri affolunmaz bir cinayet gibi tavşif olun
muştur. 

Paris - Holanda umumi karargahının bir emrine uyan 

ITALYA VE Ş.OVYET RUS-
1 YA iLE MUZAKERELER 

NASIL GiDiYOR 

halk Amsterdamı sllkünetle ve otomobillere talaliye etmek
tedirler. 

---------····~-------
Almanya lsveçe Neden 

Hücum etmemiştir? 
Londra - Avam kamarasında ltalya ve Sovyet Rusya 

ile müzakereler hakkında yapılan sorguya Çemberlayn ce-
vap Yererek: ltalya ile yeni ıekildeki temasların l»aşladıiı
aı 29 aisaada SoYyet Rusyaya yapılan teklife gelen ceYap 

pek açık olmadıtıadan bunun da tenYiri istenildi, deaiıtir. ______ .. _____ _ 
loYyet ltu ya eski mulla

ripleri tensik ediyor 
Meıkeva - uPıavpa,, gazeteıiaia bildirdiA'ine 11Sre SeY

yet Raıya eıki malaaripleri tensik Ye bunlardan iı• yarı
yaeakları ıiJlla altına almaj'a karar Yer•iştir. 

Loodra (ııtedyo) - Almanyanıo Hollanda, Belç!ka, Ltık
senburg ve lsviçreye saldırdıkları halde ötedenlteri taarruz 
etmek içill bebane aradıiı İsveçe teçayüz etae•esiaia 
sebebi MeıkoYadan gördüğll tidddetli •e•aaeat ve muka· 
Yemet olduğ• anlaıılmııtır. 

·---.. -·---
ltalyan Gazeteleri Ağ•ı 

Dözeltiyorlar 
Lendra - ltalyan razeteleri Mııttefıklerin Akdeaizdeki 

tedbirlerini •uvafık gibi ıörmeğe başladılar. Bu razeteler 
1 eıctımle diyorlar ki: 14Eier mesle Mlittefiklerin nazar ook·I 
tasından tetkik edilecek olursa haklı olduklarını tasdik 
etmek gerektir.,, .. ~ ······-.-.. ----____ .... ___ Oğledea son- Ozür dileriz 

Almanlar Muhtıra Vermede• raki maçlar 
Hücum etmiclerdir Bugün öğleden sonra saat 

"6 15 de Alsancak stadyomun-

Hldiselerin ehemmiyetine, 
haberlerin çokluğuna ltinaea 
bugün (Asri Afrodit) Ye 
(Hayatta muvaffak olmanın 

Brllksel - Bir taraftan Belçikaya taarruz yapılırken 
bir taraftan da Alman elcisi krala gelerek lngiliz ve Fran
ıızlardan eYvel Almanyanıo Belçıkayı himayesine almak 
i~in iıgale karar verdiğini bildirmiştir. Yoksa Al•anJarıa 

iddia ettikleri gibi evvelden verilmit muhtrıa yoktur. 
Amsterdam - Almanlar Hollanda hududunu Balkaren 

meYldinden aımıılardır. Hollanda askerleriyle müsademeye 
devam ediyor. 

Londra - Lükseub!I ga giren A(manlarlar demiryolJarını 
tahrip ettileri ______ .. _____ _ 

da Altay - Mubafızıücü ve 
saat 17 de de Altınordu ile 
Gençlerbirliği karşılaşacak

! lardır. 
1 
Gazete 

· Sahifeleri 
Tahdit Edlldl 

sırlara) başlıklı tefrikalarımııı ı 
oeşredemedik, özür dileriz. 

Dazeltme 
Geçen gün Bo.zyakada 

zeytiuyağı fabrikası sahibi 
B. Havıi Bakırcının işçile
rini günde 11 saat çalıştır
dığı içi11 10 Jira para ceıa• 
sıua mahkum edildiğlaı yaz
mıştık. 

Belçikada Kanlı Çarpışmalar 1 

Devam Ediyor 1 

Kağıt sarfiyatını azaltmak 
için bükflmetin Milli Korun· 
ma kanunu daires nde ted .. 
birlere karar verilmiştir. Bu 
karar ilanından beşgün son
ra muteber olacak ve büyük. 
kıtadaki gazeteler 6, küçük 

B. Hayrioin bizzat bize 
verdiği izahatta bu mahkiı
miyetıo işçileri on bir saat 
çahştırdığı için deiil, fakat 
onlann metai ıaatlanaı da
hili aizamnameıine mulaalif 
olarak alikadar makamı 
Yaktiyle haberdar etmedijin· 
den dolayı malaktlm edildi· 

S.Ua - Almaa kıt'alan doğrudan doğıaya Belçika 
teprajıaa inmedi. ilk 511ce LUksembarğa girdiler, oradan 
.. Belçikaya r•çtiler. Orada Belçika askerleriyle karıılaı
taı.. 8-'ca IWfikelilara f ra1111lar da il ti bak ettiklerinden 
Belçika foprülanacla htrp tiddetli surette deva• ediyor. 
...................................................... 
1 Elhamra siae•asıad• J 
ı Barla matlmlardan itibaren i 
ı Beyaz pe ... ia KOMiK KRALI Ye hepimizi• ıeYcliii ı 
1 HAROLO ı:oyo (LUl)nin ea IOD çeYirdiii lpis komedi ı 

1 Türkçe Sözlü 1 
1 FiRAVUNU KIZI I 

A Y.RICA : :.t-ltalda yapalaa 191 BALKAN KOŞYSN ı 
•etro jenaWa ea aoa Ye en mlblm HAltP 1aaa..ı.r1 ı 

S SIANILAR lıer,aa : t.SO 3.31 5.31 7.51 Ye 9.31 da ı 
ı c..art.i •• puar t 1.38 de Ye llafta araıında her g8a ı 
1 t.38 de ı 
1 UCUZ HALK SEANILAltl Yartlır I ...................................................... 

klladakiler ıekiz ıahifedea 
fazla olmıyacakbr. 

j'ini ve İfçileria her sama• 
Karııyaka HalkeYiade ya· 8 dat çahıbklanaı be1a• 

nn uat on yedide ikiaci etmiftir. Ke1fiyeti taıbib 

Karfıyaka 
Halk evinde 

ruim Mrp açılacakbr. ederiz. 

~-------------------iz m l r lnhlArlar Hfmldlrlllllnden: 
"' mali 1ıluaa alt tiltla, içki Ye ..,_t be1l1• teakereleriaha 

mOtldetl 11·5·941 tarlldacle ltltecektlr. 
940 mali yıla lçla rahat t•k•ntl almak letl1•• haylleria 

15-llayu-MO tarilahadea itlbarea lteJIJe te.bnlerlal cletiıtlrmek 
tzere BqmOcllrilyete •lracaatlan illa ol-ar. (1'6f) 

IZlnlr 111111•• .... I llu••IJ• MGtllrllllDatlenc 
ia.ır ltlaalat ... rltl anhanatla meYC•t htaaltal ltalar kly 

falwlbu •amullb yerli ıoOI atlet ateı tutluı tartaa•HI mael• 
itince •hayetle •uretlle Nblmak here 5-5-M0ıhladea itik· 
ren ıs ıtla mldcleUe açık arttarmaya çıkaralmııtar. l.teldlleria 
ilaale ılnl olu 20-SwMG paurteıl rG•I 1aat 14 te •eskir, 
ılmrClk mldtlri1etinde teıekkll eden aatq b1Dl1J••• mtlraca• 
at etmeleri illa olanur. (1595) 

----------------------------------------------------------------------------------------~-· -
Milli Piyansro Alı11m 

BALlCANLILAR ARASI 
SÖZ BIRLIÖI VE SU 

~~----mı .. ~------
Pariı - "Tan" ıaıetesi baı makalesinde tliyer ki: 
"Balkan •illetleri araııntla bir blok teıkili tikli 

detildir. Bu fikir sen kenferaaıta da ortaya ıl 
Bulgar hari•iye nazırının makul beyanatı Ballraal.-
bir havanın ettiğini ıiıteriyor. İhtimal Balıariıta ... 
kan milletleri ile birleımek laosuıantla yeai ltir eeat 
müıtlr. 

Londra - Gazeteler: Balkan deYletlori •allte•el 
arruıa karıı aralarında ittihaı olunmuı karar.la • 
tirler. Onlar arasıallaki ittihadın it• kuYYetile iftilal" 
mektedirler. 

Diyorlar ve şuna illve ediyerlar: Balkanlılar keatli 
müdafaa Ye sulhu te•in için aralarındaki ittifalra .. 
sadık bulunuyorlar Ye hi~ bir kuYYet enları bu i 
ayıramaz. 

Londra (Radyo) - lngiliz laiik6metinin neırettiji 
bir beyannamede her tilrlii beynel•ilel kanun •• L.ıımı1ııa 
hilafına olarak tecav6ze u;rıyan BelJika ve Hel 
yardıma şitap ettiiini ilin etmiıtir. 

Londra (Raciye) - Al•a• tayyareleri, Fransaaıa 
____ .._. 

şehrinden başka Nansi, Portuaı 'fe dalla llJ dlrt 
tiddetıi hir surette be•barılımaa etmitler ve bir~ek 
laalleri tahrip etmişlerdir. 

Londra (Radye) - Belçika ve Hollanda vapurları
mandanları hemen Fransız limanlarına iltiea et•eleri 
Belçika lıükômetinden emir almışlardır. 

Brüksel - Almanlar 21 tayyare ile Belçikanıa 
mevkiiae asker çıkarmışlardır, 

Paris - Neşredilen resmi bir tebliğde bGtDa 
zabit ve askerlerine mensup oldukları kıt'alara d&a• 
bildirildiği gibi sivil memurların vaıifeleri baııntiaa • 
mamaları emredilmi~tir. 

Italya ile anlaımak yola• _____ .. , __ _ 
Loadra - Bura gazeteleri luıiliı - itaya• 

timidlerinden bahsederken diyorlar ki: 
"Bu mesele ltalyan gazetelerinin yaıdıkları ıilti 

ltalyan resmi maka•larının analdıkları iİ~İ halledil• 
Çünkl bu iki hüktra•t arasında dariınlıtı •••İp laif 
sebe~ yoktur. 
Vaşington -itaya sulla şartlarını dialiyen A•erika 

ciye muavini, B. Rune!t namına bu şartları •iır ılt 
Maamafih müzakerat Hna11nda tadillt itia taYau•t• Is 
etmiıtir. 

Vaıiniton - ltalyan teklif leriaia A•erika ilik 
tarafından tetkiki esnasında Tuna Ye lalkaa •eıelJ 
nazarı dikkate alınmazsa Sovyet ltasyanın va•iyeti ti• 
klik kalacağından hakiki bir sulhun temin edilemi 
kanaati hüktim siirdl\ğünden ba ıalh projesiaid o • 
de tadil edileceği zannediliyor. 

Londra - Dün akşama kadar Hollanda bataryalafl 
ve Fransız topeu'arı da 41 Alman tayyaresi dltl 
lerdir. 

Brüksel - Almanlar tarafından iıtili edilen Llkıı• 
d.1ki memurlar Fransız topraklarına iltica et•iıterdir. 

EREÖLI HAVZASI 
KÖMÜR'~ERI SATIŞ BIRLIGINDEN : 

3780 numarah kanuna müsteniden ~/12899 nu•• 
kararnameoin 3 sayılı kar.arına göre tetekktil edell 
"EREaLI HA VZASl KÖMÜRLiRl SATlS BiRLi 

Merkezi ZONGeLi>AKTIR 
Birlikten k&mtlr almak iıti1en mllıtelaliklerin 1511 

1941 tarihine kadar lstaabulda TopbaDede lıkel• 
desinde 21 aumarada ve 15 Ma111 940 tarilliad 
baren de dotrnan doiruıa loag•lalrk SA Tlf 
EIGI llEltKiZINE •lracaat et eleri llaa••· 
KôMOR SA Tlf ŞERAiTi : 
1 - Kl•lr ahcılarıDlll Klmlr bedell•I ..... 111! 

meleri prttır. 
2- Klmllrler havzada F. O. B. olarak teali• 

cektir. 
Telgıaf Adreai: Z9NGULDAK-SAT11t.ÖM 

Telefon 145 IO GULDAK 

Ereili kiınürleri iti• 
kömür .. bf 111Mlin 
Ereili klmtlrleri itletmeıi kl•lr ıataı f9Heilll• 

lamam meYcadat, tealllıldat •• ••tlaMh ltltla 
kak •• vacsaibile 37• aamaıab baa.. • .... 
2· 11199 na .. rah karaıa .. eaia 5 •,.& 
ran lılk•I•• ılre t~ıldl edU... 
•Erell HllY••ı ltlMlrlerl ubf --~ 
••Yr•tlil•lı oldupatlaa allka•arlana her tı• 
ip• 15 ll•J"I• 1941 tarilalad• ltiltarn 11-'seal 
.. Walata bul•aa•la elu ... .,. ..... Wrl ... aJ --· ...... 


