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~anlar Hollanda -Bel,i · a hudiıdunu kestıklerini 
imal denizine vardıklar,ını iddia e mektedirier 

MUSSO LINI ASKE 1 EF ERiLE GO Ü UYOR 
ordusu Alplarda Manevralara Başladı 

• 

yayıldıktan sonra ! 
11b•n ordularını sevk :: idare eden!erio ellerinden 

~·reise, Amerikaya da asker göndermekten paraşüt· 
~tj11~'~eğe çahşmaktan geri kalmıyacaklardır. Norveç 

~ı~ 1kınal etmeden, orada demir madenleri mmtıka-
•ııe geçiren logiltere ile hesaplaşmadan birden bire 

kburr, Hollanda ve Belçıkaya sald:rmaları ve Majıno 
't' b·'tısında yedi sekiz ay eller, kollar, bağlı kaldıktan 

'ıı ır hamlede bu kadar yayılmaları, Almanların, bu 
1 '-ıun müddet sürmesine tahammiilleri olmadığına bir 
~.ı~Yılabilir. 

b ~iman paraşütçülerinin Fransaya indirilmesi teşe~
'~ lltun alemi hayretler içinde bırakacak çılgınca bır 
~~'Ve maceradan başka bir şey değildir. 
' S beri ilk defa dün Londra bildirdiği ve öğleden 
'1', Ofya radyosu tekrar ettiği halce bunu akıl ve man

~llt il kabul ve hazmetmekte zorJuk çekmektedir. 
iıı ~~ tayyareleri açık şehirleri bombardıman etmekle 
~. Ukümetine topsuz, tüfeksiz ve hesapsız yeni düş-

\~ kazandırmak suretiyle Alman diplomasisini de git
~lll 'll~tküleşen bir çıkmaza sokmaktadır. 

'tika matbuatınm şiddetle hucumları bu iddianın 
'la bir ispatidir. Bakalım yeni düşmanlar toplamak için 
'"'lekete saldıran ve bu kadar yayılan üçüncü Rayiş 
eti kendini nasıl tophyacvktır-? 

SIRRI SANLI 
' -

ltftlterenin Teessür .ve Tees· 
ı.. •~ Aldığı Bildirilen tedbirler 

•-·ı· il••· ı ·ı· l' ı aa:smp .. .. k nb· b" ı "'l)~t ~ - nıı ız po ıs erı azar gunu ço m ım ır 

l'-lllt Röstermişlardir. 
~'ta.a~'ede oturan bütün ecnebileri tahaşşüd kamplarına 

~etı, 1tlerdir. lngiltereye indirilebilinecek Alman paraşül-,llti, Yareım yapmamaları içindir. Bazı sivil memurlar 
tati,Yetlerine silihh olarak gitmektedirler. 

~ı_,.1 ...... Dahiliye naıırı neşrettiği beyannamede düşman 
·~htı .t esirlere kendi milli elbiselerini taşımalarını ve 
~'' ~esikalarını hamil bulunmalarıaı emretmiş ve bu 
ıtit, ''•Y•t et•iy•alerİD kurıuna dizileceklerini bil.lir-

- ------ - --- -- -----
ROM ADA INGILIZ SEFARET u..RKANINA ARŞi HA :r A-

~~ T EDILDIGNDEN ROMAYI PRO ESTO ETMiŞTiR 
Brüksel - Hariciye nazı-

rı yaptığı bir be ~anatta 
"T .ı rıh yeniden tekr.ul .. ıı ı 

yo r ve bu ha rpta a dt!I t in 
ve d ğru uğun zaf i ile 
bitecektir. ,, Demiştir. 

Londra - Her ne kadar 
Fransız ve logiliz kuvvetle 
rinio Belçikada ilerle yişleri 
hakkında hiç bir malfJmnt 
Yerilmemekte ise de bv. Sa it la 
ne şre dilen bir resmi l e.: bliğ'e 
göı e lngiliz kuvvetleri Al· 
man ordu~un u bir heıimetc 

uğratmışlard ır. 

Bu logiliz - Alman ilk 
çarpışması tamamen lngiliı 

}e rin lehine nt:ticelenmiştir. 

Paıis (Radyo)- Gece ya
rıstndan sonra Almanlar üç 
defa paris üzerinden üçmuş
Jardır. 

l.:.ond:a - Bu sabah Fran! 
sa, lngiltere, Hollanda ve 
Belçikada neşredilen resmi 
tebliği re göre son askeri 
vaziyet : 

BELÇiKA DA 
Aloıan askerleri Alber 

Kanala geçmeğe mavaffak 
olmuşlardır. Liej istihkim
larında Belçika ordusu mu
kavemet etmektedir. 

Möz nehri Almanlar ta
rafından geçilmiştir. 

LÜKSENBURGTA: 
Slayit, kıs.men Fraıı sız ve 

-----------il--Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir ----

Fırın Yanıyordı 
Karş yakada Alaybeyinde 

fdithatpaşa caddesinde 129 
numaralı fırının dün akşam 
bacası ateş aldı. Evler ara
sında bu1unan bu fmo baca
sınm etrafa ateş ve alev 
saçmasından dolayı bütün 
mahalle halkı heyecana ka
pıldı. Havanın sakin bulun
ması hasebiyle bacanın de· 
liklerinden çıkan al~vlerle 
kurum ateşleri bastırılmışlar. 

Bu vesile ile diyelim ki: 
Fırınların bacalarınan yüksek 
olmaması ve bu bacaların 
sı.k sık temizlenmemesi yü
zünden yangın çıkması ihti
mali vardır. Bunun için yo
ruımak bilmiyen beled yemi
ıin bu bapta da icraatını 
bekleriz. ~finki: 
Halkın•••• 

Hakkın Sesidir 

-----------.--

kısmen Alman isti lis ı altın 
dadır. Fransıılar muvaffa 
~ ıydle ı ler1emektt-dir ler. 

HOLLANDADA 
A l.nanla r Möz ve iz -.ı ne 

b irlerini g eçtikteo sonr 
i lerlemeğe devam dmekte· 
dirle ·. Şimal eyaletler Al 
manların elindedir. 

Bunlar Belçika - Hollanda 
hududuna doğru ilerJemck
tedirler. 

MAJINO HATTINDA. 
Vosg s ile S ar a r asıu<la 

Almanlar Maji r o hat ırıa kar
şı müthiş bir taarruzda bu· 
lunmuşlardır. Taarruz Fran · 
sız topçu ateşiyle karşalan

mışlarclır. 

Taarruz devam etmekte
dir. 

Londra - Romada lngi-
liz safaret erkinına karşı 
yapılan hakaretten dolayı 
lngiliz hükümeti protestoda 
bulunmuştur. 

Roma - Mussolini Aske
ri şefleri kabul ederek Alp
larde ilk: bahar manevraları
nm başlanmasını emretmiş· 
tir. ____ ...... ___ _ 
Hep urşuna 
Dizilecekler 
Londra - Alman para

şiltçiilerinin papas, muallim, 
çiftçi ve kendi düşmanları
ma askeri ve milli kıyafet

lerile geyinmiş oldukları gö
rüldilğüoden bu gibilerin · ca
sus telikki edilerek lngiliz
ler ile Fransızlar tarafından 
hemen kurşuna dizilmeleri 
kararlaştırılmıştır. ---Yeni 
Meb'uslarımız 

Ankara - DUn yapılan 
seçimde Aydın mebusluğuna 

1 

Eminönü Halkevi reisi Agah 
Sırrı Levent, .Bilecik mebuı
luğana Adanada Gülek şir
keti mGdürü Kasım Gölek, 
Zonguldak mebusluğuna pro
fesör Hazım Atıf Parti nam
zeti olarak intihap edilmiş· 
lerdir. --• 

lngiltere 
fuarımıza ı,urak edeeek 

Büyük Britanya hüknmeti 
1 Y40 lımir Enternasyonal 
Fuarına resme• iıtirak ede
ceiini bildir•ittir. 

I 

Garp cephesinde lngiliz süvarileri .. ........................................ " ........ .. 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SlRllRI f 
! auatta,Harkes ~qvaffak Olabilir ~i?-E~!I 
:Uıı _, - ıı::: YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 ı:ııı 

Gençlerimizi, ekıeriya mektep kapıc11ına tealim eililen 
muğlak bilgilerle değil, hayatta her .z•ma11 imli•tla· 

rına yetifecek pratik bil~ilerle techi.z etmeliyi~ 

Bizim Kanaatımız.a göre Bu meyanda bir lisede al-
çocuklarımızın muvaffakiyet- tı sene bir ecnebi dili oku-
leri ile muallimlerimiı, bay- yupt~ dört cümleyi blr ara-
ramlarda sevinçlerinden kap- ya getirerek küçük bir m&-
larına sığmıyan cocuklar gi- kalemeyi idareden aciz ve 
bi neş'e ve ferah duymalı- yüksek cebir dersindeki liç 
lar, ve talebelerin teftiş mechullü muadelelerl hallet· 
ve imtihan zamanları uğra- tikleri halde bir kaç yliz li-
yacakları muvaffakiyetsizlikler ralık bir ecnebi parasının 
den dolayı da kendi yavru- bir bankaya yatırılırken ya
larının -Allah göstermesin- pılması lizım gelen bir faiz 
başlarına gelecek bir kaza veya iskonto ve saire hesap 
vv feliketleri kadar müteeı- ve muamelesinde mahcup 
sir ve mahzun olmalıdırlar. kaldıkları her zaman görü-

Eqet bu meselede israr edi· 
yoruz : 

Bir mektepte sınıf dön-
melerinde görülen nisbetsiz., 
ölçüsüz perişanlık talebe ve· 
tileri, ana 1 babaları kadar 
mektebin bütün talim ve ida-
re heyetlerini de derin ve 
hatta milli bir mateme bağla 
malıdır. Ancak bu ıibniyet 
hakim olmağa başladığı gün
dür ki kliltür aleminde göze 
çarpan bu hezimetlerin, ru-
hi hastalıkların yok edilme
si, tedavi çareleri bulunabi-
lecektir. 

len hadiselerdendir. 
Maarif işlerinin her şube

sinde büyLık vukuf ve ıell
hiyeti herkesçe müsellem 
olan genç Maarif Vekilimiz 
Hasan Ali Ylicelden, genç
lerimizi, çoğu mektebin ka
pıcısına teslim edilen bin 
türlü muğlak ve karışık bil
gilerden ziyade, onlara ha
yat savaşının her safhasında 
imdatlarına yetişecek ma· 
liımatla techiı: d•elerini 
rica edeceiiz. 

[ Devamı var ] 



SAnfFE 2 (Halkın sesi) 

Asri Bir 

A I AFRODIT 

~ "\ AfrÔditin 

.............. 
· t Şehir haber 
ı :............... 1 .. .. 
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Defteri 
Tercüme eden : S. S. 
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ALMAN PARASUTCULE NASIL FRAN- ~=~~;:,::y:~~:~~ 
sız TOPRAGINA DÜSMU, LEH ~~f~~::ifi:~:~; EYet bir kaç defa milyo

ner büyük patronu• mağrur 
ve keadiai çok beienuıiş 
eğl• Cim de bana zenginli
j'inin tıhsımından ziyade 
kalbinin sevgi ve saygısını 
göstermek yolunu keşfetsey
di, belki benim de kalbi
min yolunu daha çabuk 
bulacaktı. Esasen vaktiyle 
fakir ve tanınmamış genç 
ressamın parçaladığı bu kı
rık ğinül tamir edici ve şi
fa Yerici bir şef kat ve mu
habbete ne kadar muhtaçtı. 

Cim sözde beni kafese 
sokmak için birgüa kralla
rın bile haşmet ve depdebe 
a:ne luskaoabilecekleri şa
tosuna götürdü. Bu servet, 
saltanat ihtJşam karşısında 
gözlerimin kamaşmadığını, 
onun ilk teklif ve ricasına 
"evet,, demediğimi, daha 
açık söyliyeyim, küçük bir 
işaretile ona istediği şekilde 
tesllim olmadığımı görünce 
bana çok şık ve ıarif bir 
resim albüaıü uzattı ve şu 
.sözleri söyledi : 

- Şu albümdeki fotoğ
raflara bir göz atınız o za
man bana karşı gösterdiği
niz naz ve edanın az yerin
de olduğunu anlar ve belki 
daha az zalim ve daha çok 
insafö davranmağa ka-
rar verirsiniz. 

Bana uzatılan albümü açıP, 
içindeki fotoğraflara dik
katle göz gezdirmeğe koyul
dum. Bu fotoğraflar Ameri
kanın en güzel, en şık ve 
en kibar kadınları tarafın
dan muhabbet ve perestiş 
cümlelerile bizim şimarık 
prense ithaf edilmiş kıymet
li hatıralardı. 

Hakikaten bu kadınlar 
araıında ber erkeği ihtiras
la ateılendirecek ve pek 
çok kadınları da hue
dinden çıldırtacak uıüstes-
na gilzellik ilibları mevcut
tu. Hatti bunların içinde 
Amerikanın birkaç güıellik 
müsabakalarında birinciliği 
kazanmıı ganç kızlarda bu

Sofya - F'ransaya indirilen puraşiitçillerin lelçikanın \şütıiler~Belçika dafi toplarının ataıi karşıııada P'ranıız teprak 
müstahkem mevkilerinin arkasına indirilmek izere ayrılaış larına inmeje aecbur olauşlar "Ye Fransız k'IYYatleri tara-
•e Belçikalı asker Ye zabit kıyafetinde bulunan bn para- fından tepeleamiılerdir, 

UŞMAN T YYARELE 1 UÇARKEN 
BAŞVEKiL SOZLEAINE DEVAM ETTi 

Brüksel - Din akşa• başvakil iç günlük vaziyeti rad
yeda izah ederken Belçikada alir• işareti yerilmiş "Ye 
düşaan tayyareleri Brüksel şehri üstün.le keşifler yapmış 

ise de başvekil nutkunu kesmemiştir. Sözüae devamla: 

Almanların Yeni Silahları 
Çok Müdhiş imiş ! 

------··-----
Sofya - Berlin radyosu: Almanlar tarafından !icşfedilen 

yeni·ve müdhiş bir silah sayesinde önlerinde hiç bir mania 
taD1mıyacaklarını ve Majino hattını da delebileceklerini 
ilin etmektedirler. Bu yeni müdhiş ve esraragiz tahrip ale
tinde kimyevi bir hassa olduğu anlaşılmaktadır. ..... 

Kısa Tel2raf H beri 
Bertin, 12 (Radyo) - Almanyada yeni bir şarkı sokak

larda ve her yerde &iyıeniyor.= 
Bu şarkı tıpkı"Ach du Lieber Auıustine,. mak.amındadu. 

Ve "Aziz Çemberlayn pertiyi kaybt tti,, •anasrnı tnammln 
etmektedir. 

FAAYDll BiLGiLER 

VAZO VEYA ~IŞELERI 

DÜZGÜN KESMEK 
USULÜ 

Ağzı kırılmış bir sürahi 
veya bir vazoyu tekrar yeni 
haline koymak mümkündür. 

Sfirahi veya vazoyu, ne 
yükseklikte olmasını isterse 
niz oraya kadar zeytinyağı 

ile doldurmalı, ince bir . ma
şayı ateşe sokarak kıpkır-

mızı oluncaya kadar bırak
malı. 

Maşa beyaza yakın kırmzı 
olunca alıp hemen zeytin 
yağı içine sokmalı. Vazo ve 

ya şişe zeytinyağının yük
sekliğindeki yerden bıçakla 
kesilmiş gibi kırılır. 

-o-

J&bıtı haberleri 

Keçeciler Kiraz hanında 

Nurinin "Yaziyetindeo şüphe 

eden zabıta memurları üze

rini aramışlar ve 25 santi 

gram esrar bulmuşlardır. 

§ Polancılar çarşısında Ah

met oğlu lbrabim ve Hüse
yin oğlu Hüseyin, Ahmet 

Akcalıya sattıkları beş lira

lık saat parasını almak için 

10 lira alarak bozdurup üs· 
tüoii ·verelim dedikleri ve 

bu sırada ortadan kaybol

mak suretiylt dolandırdıkla

rı şikiyet edilmiş suçlular 

yakalanmışlkrdır. 

"Vaziyetimiz pek iyidir. Size fazla malômat vermeie 
mezun deiili111. Zira askeri planları faş etmiş olmaktan 
kerkarıa. Lükıenburg hucludunııla kanlı ••\aareDeler de
vam ettiiini bildirmekle iktifa ederia.,, 

Italyada sefer
berlik olursa 

-o-

Roma - ltalya bir sefer
berlik vukuunda 14 -18 ya-

şnıdaki gençlerle bütün ka
dınlar vazife alacaktır. 

Sov et - Japon 
ududu d 

-o-

Tekye - Mançik• hudu
dunda Sovyet-Japen müfrE
zeleri arrasında kanlı bir 
çarpışma olmuştar: 

Fr n ız 
As er eri 

_.,_ 
Gönder ilan ektuplar 

Cephede bulunun Fransız 

askerlerine bir günde gön
derilen mektuplann sayısı 

nedir bilir siniz? Tam 3 mil· 
yon f Posta paketlerininin 

mikdarı da günde 80.000 i 
bulmaktadır. 

228- 329 
Doğumlular 

-o-

h:mir askerlik şubesi ihtiyat 
erlerin senelik Y'-'klamas1Da 

devam etmektedir. Bugün sa
bahtan itiı-aren 323 - 329 l 
ihtiyat erlerin yoklama!ı na 

başlannfış ve bu erler yok-
lamalarmfCuma günfine kadar 

1 yaptırabilecekler dir. 

Faaliyetini 
Gösteriyor 

C. H. P. Asa.sör temsil 
l olu henüz p ek g enç olma
sına rağmen gittikçe artan 
bir gayretle çalışmaktadır. 

Cumaertesi ve Pazar ge • 
celeri "bir gönül masalı,, 

adın daki • piye:si muvaffakı
yetle temsil etmişlerdir. 

i iş k 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
onu nvee/cktr·ik tedaoi• 
yapılı r ıkinci Be ter So 

No 29 TELEFON 254? 

EREÖLI HAVZASI 
KÖMÜRLERi SATIŞ BIRLIGINDEN : 

3780 Dumaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayıh kararına göre teşekkül eden 
.. EREğLI HA VZASl KÖMÜRLERi SA TIS BIRLIGI" 

Merkezi ZONGOLDAKTIR 
Birlikten kömür almak istiyen müstehliklerin lSMayıs 

§ Kilimlciler çarşısında 19~0 'b' k d I b Id T h d 1 k l d Kalçaları inceltmek "t tarı ıne a ar stan o a op ane e s e e ca -
lunuyordu. Kalçaları fazla olanlar vü- tanzifat amelesi Mustafa oğlu 1 desinde 28 numarada ve 15 Mayıs 940 tarihinden iti-

Ben, bu güzel kadınlar cudlarmı n bu kısmını bir lsmail Dasrikaya sokağa ab- haren de doğrudan doğruya Zongoldakta SATIŞ BIR-
sergiıini andıran albümün parça inceltmek isterlerse lan kiğıtları temizlemek EIGI MERKEZiNE müracaat et eleri lazımdır. 
sahifelerini birer birer çe- h~r sabah bir kar.şık limon meselesinden Hiheyin oğlu KÖMÜR SATIŞ ŞERAiTi: 
virdikten sonra sahibine İa· suyu içine bir kaıık beyaz Salih Konovaya bıçak çeke- 1 - Kimür ahcllar1nın Kömür bedelini peşinen öde-

d d k rom (rhum) karıctırdıktan meleri ıarttır. 
e e ere sordum: Y rek sol kolundan hafif ıu- 2 K b 

(Devamı var) sonra bununla kalçalarını rette yaraladıiından yaka- cektir. ömürler avzada F. O. B. olarak teslim eddle-

··---··-----..................... _ masaj yapırlarsa çok fay- Ô O 
dasını görürlermiı. lanmiıtır. Telgraf Adresi: Z9NGULDAK-SATIK M R-

Satıfık Motör .................................... .................. Telefon 145 ZONGULDAK 

i Elhamra sinemasındıa i ~ -------------Az kullanılmıı ve iyi bir 
vaziyette 4 beygir kuvve
tinde logiliz ( R U S T O N ) 
markalı bir motör sabhktır. 
istekli olanlar bmirde Gazi 
bulvarında 22 numara Ali 
Timura mliracaat etsinler. 

3- 2 

ı Bugün matinalardan itibaren 1 Eregv li kömürleri işletmesi 
ı Beyaz perdenin KOMiK KRALI ve hepimizin sevdiği ı 
ı HAROLD LOYD (Lu) ko••mu••r t cgLesı•nden: I nin en son çevirdiği Eşsiz komedi ı SB iŞ y D 

İ Türkçe SÖz)Ü J Ereğli k&mürleri iıletmeıi kömlr ıahı şubesinin bi-
ı !umum mevcudat, teabhiidat ve matlubatı batno hu-
ı FIAA YUNUN KIZI ıı kuk ve vecaibile 3718 numaralı kanuna müsteniden 

2-12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı ka-.._ __________ ı AYRICA : :Stanbulda yapılan 190 BALKAN KOŞtiSN ı rarı b&kmlne ılre te,kil edilen. 
Jzmİ rİD Bir ıve Metro joraalda en ıon ve en mllhim HARP haberleri ı 

1 

"Erelll Havzaeı KGmUrlerl salıt ltlrHOI,, ne 

C 
•• • ı SEANSLAR bergiin: 1.30 3.30 5.30 7.30 v~ 9.31 da ı devredilmi, oldupnd-n alikadarların her tilrl& iıleri 

ennet Koşesı ı Cumartesi ve pazar ll .30 de ve hafta arasında her gün ı için 15 Mayıı 1940 tarihinden itibaren Merkezi Zon-
En aojak ve taze birayi ı 1.30 de ı 1 ı guldakta bulunacak olan adı geçen aatıt birliğine •l-

Halkapıaarda eski Aydın ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı racaat etmeleri. 
bira fabrika11nıo hakikaten .......................... . ....................... .... 
bir cennet köşesini andıran 

Biletlerinizi ( SAADeT ) Kite&inde11 Alıaız aile bahçesinde içebiJi,ıiniz. MiJJj Piyan•l/l.t;. 
Şlweai yalmz (21) kur111t11r. ~.,, 

D:8 IJ Çonkkapu Polla m•kezf 1ı.,.. .. No. 864 H-• Talaaia Ô•deıTelefoa8497 

Kıymetli bir ~~ 
olan B. F izıl Atalı • 
yaffakıyetindeode• 
tebrik ederiı:. -- ' Pol

0

slerı 

İmtibaJll 
Polisler için açıtıoiff' 

kurs hitam buhnUf 
ıün imtilaanlanoa 
mıştır. 

imtihanlar söıl6 fi 

olarak yapılmaktadır· 

Sinekli 1. 
Sineklide oturaP r 

yucumuzdan • 
mektabta yolların ç 
zuk olduğundao 

edilmektedir. 
Alakadarların ebe

le nazarı dikkatini ' 
rız. 

.. onfers 
Halkevi salonunda 1 

külll 
son maçl 
Milli küme maçl•"~ 

nuncuı1u dün Alsaııc' 
yumunda binlerce se 

ııt· huzurunda yapıloııf 
ilk maçta Altay" 

birliği karşılaşmış ~ 

fıra karıı birle Ge• 
liğini, Muhafız GBcl 
karşı altı ile Aiti 
yenmiılerdir. 

Girit Reımo efl'afl 
Arapojlu Bay 
butabiındaa bo 
etmiıtir. Cenaı 
ıaat 15.30 da A 
kordonda 220 a11 

den kaidırılacak 
Kederdide ail 

taziyet eyleris. 


