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ıeıın sukutu yalandır. Anvers hakkında 

mahsu:iüdtır Çıkarılan şayialar da hir · hav l 
ti11a - Paristen alınan bir habere vöre Liyej şehrinin elan mukavemet ettiği ve bu 
llıta verilen Berlin haberlerinin mübalaialı olduğunu ve muharebenin Liyejin efra
da cereyan ettiğini Hele Anver hakkı da çıkarılan şayıala da baştan başa asıtSız 
. '1ydurmadır. Anvers şehri enüz bir hücuma bile uğramamıştır. 
,, d y .JY h • bh ı 'd - Me11agero ve Popolo gazeteleri Hollan anın ugraaıgı son zımetten a se- ş .. tleri ve kanlı çalışmaları yaıdıktao sonra, Yunan balkının sulb ve sükua siyasetıb e 
•t ~l111aaların hu biicumları en ziyade İngiltereyi tehdit için yaptıklarını tebarüz et- ı devam etmeğe ve harlıa sürüklenmemeğe karar vermişlerd ır. 

edir. ! Bunun için de her türlü fedakarlığı ~öze aldıklarını ilive etmekte ve bu menu üze· 
' - Btıttin buradaki gazeteler harbin mede-Jiyet e~erle · ini tahrip hususundaki vah- • rinde uzuıı mıkaleler yazm o. ktadırl.ır. 
'-------·~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müttelil ler NORVEÇE YENiDEN ÜÇ F4 KA 
RAYA INDIRM~GE MUV AFFA 

A K ·R KA-
OLMUŞf.ARDIR 

Sedanın sukutu hic bir skeri , 
ehemmiyete haiz de'ğildir 

MAHFiLLEAI V'E UMUMi EFKAAI A~MAN• 
KAZANMASI , A T RAFt AA E>EGiLi:İDI 

Tayy1ltreleri Tarafından Bombardıman Edilen Namür Şehri Alevler içindedir 
...._...., _ _.. _____________ ,__._. Londra - Hollsndanm Ze- t 

AGIT • 

f ' liaoa Sellitlerimfae ve ö2e/ee tayyanei 11•nf, .... ,, 
•daıım €e.,Jet Yacegür i~in 

~lltl içmiıti vermeğe yurdu için kanını 
Ge•çtijine doymadan feda etti canını! 
Oaan gibi nice genç, kurban gitti bu yurda! 
~ istekler dilekler gömüldü bu uğurda. 

~ı~ırıız laavalara Uçman bakim olmadan; 
•tildil kurulamaz, korunamaz bu vatan. 
~eıa aitsem de arkamda yaşayan milvonlar var, 
Vliiaı gelince bakmaz dinlemez genç, ihtiyari 

l}jJordu genç adaşım ağlamasın akrabam! 
~-- tutmaıın dostlarım öğünsün anam, babam: 
Cte ber Tlrk dökecek yurdu için kanını 
•rektiği yerlerde esirıemez canın:. 

Ali Nihat Hekimbelge 

~tErenin yeni 
hakkında 

lllr.etinin bir 

ticaret 
lngiliz 
tebliği 

• 
şır-

se-

~ ---~ .. M-----
"-ın.;- auradaki lngiltere sefareti gazetelere bir tebliğ 
'~ '-' •e demittir ki: B.Plgar gazetelerinde bugiinlerde, 

'' t~'balardan çıkan bir haber intişar etmiştir. Bu 
~ti ,_,te lnıiltereain yeni ticaret tirketi Akdeniz ted-

._ ted~'•ebetile miişkilitla karşılaşacağı yazıhyor. Ak

•• t'leriaia, atlantikten Sllveyş kanali yoluyla Ak

~'ıa..,ı_,.~deniz limanlarına nakliyat yapacak olan in· 
•~ "'"' •rıle mlloaıebattar olmıyı1carından yeni şirke
·~ lla lllellbnı if kll etmiyeceiini laıiliz ıefar eti tel.lig 

•11at1r edilmittir. 

laad eyaletinde çarpışmakta 
devam eden askerler h giliz 
kıtalarına mensupturlar. 

Paris - Hol ındadan ge
len haberlere göre, Hollan
dahlar memleketlerini tah
rip edilmemesi için muka· 
vemetten vazgeçmişlerdir. 

Almanlar Roterdam Utrecht 
ve La Haye şehirleri tayya
releri ile tahrip ve imba et
mek tehdidinde bul11nclukla
rından Hollanda hükumeti 
Ye askeri kumandanlığı bu 
şehirlerin bütün İmran ye 
medeniyet eserlerile birlikte 
ve açıkta kalan çocukların 
ve kadmların öliimüne sebe
biyet ve memek için, ismi 
geçen şehirleri müdafaa et· 
meğe ltizum görmemişlerdir. 
Londra - lngilterede yer· 

leımiş bulunan eski muharip 
ltalyaolar 8. Munolioiye şu 
telgrafı çekmişlerdir: 

"Almanya ile elele vermek
liğimiz imkansızdır. Yarala
rımız h~li kanamaktadır. 
Eski onbaşı Mussolini, unut· 
ma ki bizleri Müttefık erin 
yanında harp etmeğe sevk 
eden seaıin ! ltaJya bütila 
varlığı ile daima garp mede
niyetini korumağa çahımış 
tır. ltalyanın ltalyan ve Latin 
Dliçesi, bizi düoyayi tehdid 
eden tehlike ve felaketten 
kurtarmak için kormağa gay-
ıet et. Avrupa medeniyetini 
Almanların istila htr sın dan 
muhafazaya çalış !., 

Roma - Fransız sefiri B. 
Fransua Ponae Kont Ciane 
tarafından kabul edilmiıtir. 

Evveli Müttefiklerin Ak· 
denizdeki yaptıkları kontrol
de. Pariş ve Londra daima 
Romanın menfaatlerini göz 
öniirıde tuttuklarını ve onla· 
rı hiç bir surette tehlike ve 
zarara düşürm~diklerini ha· 
tırlattıktan sonra, sözee Müt· 
tefiklere karşı bütün lbılya· 
da yapılan nümayişlerden 
bahsederek demiştir ki : 

"Bu aleyhte yapılan gös· 
teriler, gözümüzle görüyoruz 
ki beş on talebenin taşkın · 
hklarından başka kar şey de
ğildir. Fakat bu bir kaç ta
lebenin yaptığı küçük bir 
iki nümayişi ltalyan matbu
atının bu derece büyüterek 
ve birçok hadiseler uydura· 

... rak mübalagalı bir surette 
tefsir etmesi tee&1süfe şa

yankır . ., 
Vaşington - Amerika do· 

nanmasını takviye için 300 
m•lyon dolar daha tahsis et
miştir. 

Zurih - Düşmanın hücu
muna mani olmak için ter
tibat alınan bendlarin suları 
bırakılmışsa da Almanlar 
beraberlerinde getirdikleri 
kavuçuk kayıklarla bu su
ları kısmen geçmişlerdir. 

Londra - lngiltere hari
ciye nezareti, ispanya ve 
mütemlekelerine baıka bir 
düşman tarafından tecavüz 
edilmedike bu memlektin 
bitaraflığa riayet edec~ğini 
ılin etmiştir. 

Roma - Papalık makamı

nın çıkardığı gazeteyi faşits 
ıençler yakmakta devam 
ettiklerinden satıcılar buna 

satmaktan vazgeçmişlerdir. 
Londra - Londraya ge

len bazı haberlere göre Al· 
manlar, Norveçteki askerle· 
rini geri çekmekte vo onla
rı Hollanda ve Belçikaya 
sevketmrktedir. 

Stokholm - İsveçte ç1kan 
"Bkton Baldet,, gazetesine 
göre: 

"Sovyetler Baltık denizin
de mütemadiyen yeni askeri 
havai ye deniz tissleri yap
maktadırlar. Sovyetlerin di
diğer bir hedefi de şimdiki 
muharebenin uzun sürmesi 
ve iki tarafın zayıf düşme
sidir . . Sovyet umumi efkirı 
ve siyasi mahfilleri Mütte
fiklerin harbi kaybetmesi 
taraftarı olmadıkları anlaşıl-
maktadır. Çünkü Sovyetler 
Almanların kati bir zaferin-
den muhakkak surette zarar 
göreceği ve onun hegemoni 
yasl altına girmesi ihtimali 
nazari dikkatten uzak tutul
mamaktadır. 

Londra - Narvik'in 12 
kilometre şimalinde lngHiz
ler karaya üç farka asker çı· 
karmağa muvaffak almuş-
lardır. 

Londra - Verilen emre 
rağmen Hollandknıb birçok 
yerlerinde Hollaadıh asker
ler mukavemetlerine dewa• 
etmektedirler. 

Roma - Belçika blikü· 
meti Briikselde bulunduiunu 
ve ecnebi sefaretbanelerin 
tehri terk etmelrine liizum 
bulunmadığını ilin etaiittir. 

Roma - Diirt l>et bin 
ltalyan talebesi bir nlmayiı
ten sonra Mu11olininin ıara
yioe gitmişler ve balkona 
çıkan Düçe onlara tek bir 
kelime söylememiıtir. 

Londra - Belçika donaa· 
masına meeaup tiOytik' r&t
beli bir bahriye zabiti, bir 
lngiliz gazetesine şu beya
natta bulunmuştur : 

.. Frınsanın Ye bilbaaıa 

lngiliz askeri makamlarının 
vaktile Belçika ve Hollanda 
hükümetlerine m&racaat ede
rek Almanyayı timaldea 
vurmak için yap1ıkları m&-
racaatlara reel cevabı ver
melerinin ceıasını borttn çe• 
kiyoruz. Geç te olıa imda
dımıza yetiıen Framız ve 
lngiliz kuvvetleri sayeainde 
gene muzaffer olacağımızdan 
eminim." 

Almanlar lstlllya çalltllldarı yarlar 
hak'kında ne diyor ? 

Moskova - Alman ajansından: Alman hükumeti Mos
kova hükumetine gönderdiği bir notada Hollanda, Belçıka 
ve Lllksemburg'un istilisına teşebbüsü bu memleketlerin 
bitafhğ•nı temin için himaye teşebbüsünden ibaret oldutu· 
nu bildirmittir. 

Bu muhtıra Suvyet mahfilinde garip bir teıic yapmııtır. 
Berlin hilkômetinin bu devletlere g6nderdiii muhtıraların 
Moskovaya verilen suretleri de dikkatle tetkik edilmekte
dir. Bu haber Sofyet efkln umumiyeılade llayrette-karıı
lanmııtır. 
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SArllFE 2 (Halkın •••I) 

H B LER 
tSM~ 

1 L. HALIF AfıCSIN HOLLAil>~ 
HAKKINDAKi SÖZLERi 

. 
In2ilizler Ho landaya mütema Yugoslavya harbın Balkan-
diyen kuvvetler e-önderiyorlar lara gelmiyece2"inden emin 

Stokholm - Alman ajansından: Liverpol rıhtımları gece Belgrad - Eadişeli haberlerin kuYYetleomesiııe rağmen 
saat üçten evvel polis kordonu altına alındı. Gece yarHiın· Yugoslavya gazeteleri soiuk kanlılıklarını muhafazada de-
dan sonra buraya lngiliı f1rkaları geldiler ve derhal vapor- vam ediyorlar. Bu gazeteler ne Müttefiklerin ve ne de Al-
lara yükletildiler. Bundan evvel de büyük ve küçük çapta manyantn harbi llalkanlara getirmeğe menfaatleri olmadıiı 
birçok top y ııdetildi. Pazartesi günü sabahı büyük vapur· kanaatindedirler. 
lar dolusu kuvvetler meçhul bir semte yola çıktılar. Buala· 
rıa JngiJtere.,in garp sahiJJerinden hareket ettiklerine göre 
Hollandaya gittikleri tahmin ediliyor. ------·· .. ------

Bir Alman tebli2ine 2öre 
Hollandada vaziyet 

Berlin - Holanda toprağın :la lıarbe devam ediyoruz ..... 
Rotcrdamı muvaffakıyetle bombardıman ve 'istila ettik. Şe
lair tamamen denecek ksıdar huap olmuştur ve yanmıştır. 
H3llanda kıt'aları müdafaayı barakmtş ve Hollanda başku
mandanı terki silah emrini vermiştir. Alman zırhlı kıt'ala
rına karşı duran Fransızlar püskürtülmüştür. Moıel suyu 
Ft•nsız batbaı teşkil ediyoı. A1maa tayyareleri Hollanda 
sahiHernide Müttefik filoya havadan bir hücum yapıldı ve 
altı kadar muhtelif h •rp ge!D İsi bıtırnıuştır. . .. .... ____ _ 

______ .. _____ _ 
Bir Italya~ gazetesine 2öre 

müttefiklerle hareket 
ihanet demekmiş 

Ro•a - ••Resto del Korbino., gazetesi dıyor ki: Y ogus
lavyaya yan bakaa yok. Eğer o da Müttefiklerle beraber 
hareket ed;?rse bir ihanet irtikap edecektir. Yugo.siavyanın 
Adriyatikte sulhu mvhafaza etmesı meofaatı iktizasından
dır. Hatta harp Akdenl.r:e ve cenubu şarki Avrupaya gelse 
bitarafhimı bozma mamalıdır. ______ .. _____ _ 

Londra - lnıiltereye gel:: Hollanda kraliçesi ve 1atk: 
met adımlarına laitaben Halifoks tarafından tatyibİ ~· 
İÇİA mühim sözler söylenmişti r. 

itcümle d~miştir ki : biı' 
"Sizin logiltcreye iltica etmek suretiyle vatanınızı f ~· 

emanet etmenize karşı biz de misafirperverlik ve Mütl• ~~. 
Jik vazifemizi sizi sevindirecek bir surette ifa edecd,r 
Yakında bu işten muvaffakıyetle çıkarak sizi yine "'!~ 
nıza teşyi ve saadetinize iştirak etmekle iftihar edecel~ 

Londra - Müttefik orduları büyük bir sür'atle ffol 
daya gitmektedir. Bunlardan bir kısmı düo vasıl ol11111f 
kısmı da bugftn vasıl olacaktır. Bugün Müttefiklerle AlıaJ' 
lar arasında Hollanda toprağında bir meydan mubare 
olacaktır. 

Tayyarelerimiz · Hollandadaki düşman kıt'alarına yaptı 
ları taarruzda bir çok telef at verdirmiş Ye köprft(eri 1' f 
mış ve de.miryollarını tahrip etmiştir. Burada dllşoıaP t•
yareleriyle başlıyan bir hava harbinde 30ıalet düş'lJan b0,r. 
bardıman tayyaresi düşürduk. Bu harpte düşmaaıo ı•Y' h 
bizi• zayiatımızdan dört lrerre fazladır. 

------··------
Amerikalılar Italyayı Ter~ 

Ediyorlar 
Paris - ltalyada bulunan bütün Amerikalılara 

SEHRi .,, LIEGE 
Ve bu şehir etrafında 1914 te 
on 2ün devam eden mulıaırebe 

İSPANYA DAiMA BI'fA
RAF KALACA ~~ -TIR 

Madrid-Geoeral Franko bit beyanoam~ ile bütün l!!pan
yollara bitarafhğa şiddetle riayet etınelerioi tavsıye etmiştir. 

\ _z_a_m_a_n_z_a_rf_,n_d_a_Italyayı t~rketmeleri bildirilmiştir . 

:··· .. şehir··bibftj:i8rr·i 1 Ha va Şehitle 
Belçikanın Liege şehri ci

varmda büyük bir mu hare· 
benin hazırhğı haber verı-

lığa, biracthğa, elektrikçilik 
malzemesine ve kauçukcu
luğa kadar türlü istihsal şu· 
heleri Uegelileri zenginleş
tirir. 

Amsterdam - Holland ı büd:fıın~t m!rkezini iç~rlere na-
kil içiıı vetdıği karan htoik ediyor. N !Uretl~rin nakli ı • • T • Je ................ .......... mız azını 

1 İşidilmemiş Anıldı 
liyor. l 

Liegenin f Jimancası Luick- 1 

tir. Bu ~ehir kendi ismini 
taşıyan eyaletin merkezidir. 
Yüz altmış sekiz bin nüfu ,u 
vardır. 

Meuse nehrine hakim te
peler üzerinde bulunur. Bu-

Liege, sekizinci asırdan 
beri tarihte anılan bir şe
hirdir. 

xxx 
Liege, lYl.f teki harpte 

de nttm almıştı. O zaman 
general Leman isimli bir 

ranın üniversitesi, rasadha· kahraman burasını Alınan 

başlanmıştır. 

Oıugvay - Hükiim !t Almaııyamn tecavüzü hare <etini 
protesto için diğ~r yirmi A'Deı'İka!l hükii:n-?tin fikrini sor
muştur. 

lngilizler ve Almanlar ne diyor 
1 Zorilı - lngiliz amirallığı, Tronth:ıymdan çekilirken altı 1 

tathir gemisi kaybolduğunu, Alın1nlar da Arukug ve u~u

kaıı:ıe nakliyelerinin kendi ken'1ine b1ttıklarını söyliyorlar. il 

Robert Lay vapurlarının batttğı haberi tekzip olunuyor. 

------··------

bir hadise 
Dokuz ya,ında Ayf• 

b•• ayhk: gebe ı .. 
Menemenin Haykıran kö

yünden Atkın adında birisi 
beş ay evvel Y yaşında Ayşe 
o~mireliye taarruz etmiştir. 

Zavallı kızcağız elyevm 
beş ayhk gebedir. nesi vesair ilim ve fen mil· akınına karşı müdafaa et· 

essese)eri vardır. Dokuzuncu mişti. S ---o---
asırda yapılmış Sain - Paul Liegede 1649dan inşa edilen ovyetler ödeyeceklermiş ç ld w B· •• 
krnsesi meşhur bioalarm en eski bir kaleden maada, 1886 Moskova - Finlindiyadan Sovyetlere kalan yerlerde 8 tgl eşyuz 
eskisidir. Belediye binasının dan beri inşasına girişilen tahrip edilen fıbrikalar sovyetler tarafından tamir edilecek 1 L;rayı 
karşısında Liege hürrriyeti · yeni müdafaa tesisatı vardı. ve 2arar ve ziyanları ödenecektir. 1 ' 
nin timsali olan bir çeşme Bunlar 4 6 kilometre fasıla· -----•• ------ : UMUMHANEDE YİYORDU 
ziyaretgahlar aras ndadır. larla birbirlerinden ayrı olan j 
Burası, idare, sanat, ilim beton ve çelik istihkamlar· IITT.giliz - Sovyet mürakereleri 
merkezi oldu kadar mühim dı; 55 kilometre kad ır u1..un-
saoayi merkezidir. Silah ve lukta bir sahayı işgal edi-
lüks sanayii pek ileri g tmiş- yorhrdı. Bilhassa bu istih-

- tir, (Top izabehaneleri meş- kamların altısı çok kuvvetp 
hurdur.)Camcılıktan mensuca· liydi. 
ta, mobilyeciJiğe, çikolatacı- -Sonu yarın-.. •••••••••••••••• .. •••••••••• ...................... .. 
i Elhamra sinemasındc- i 
ı Bugün matinalardan itibaren 1 
ı B;:yaz peıd.•nin KOMlK KRALI ve hepimizin sevdiği ı 
ı HAROLD LOYD (LUl)nh en son çevirdiği Eşsiz komedi ı 

f Türkçe Sözlü i 
i FIAA YUNUN KIZI i 
ı AYRICA: :stanbulda yapılan 190 BALKAN KOŞUSN ı 
ıve Metro jornalda en son ve en mübim HARP haberleri ı 
ı SEANSLAR hergün : 1.30 3.30 5.30 7.30 v~ 9.30 da ı 
ı Cumartesi ve pazar 11.30 de ve hafta arasında her gün ı 
ı 1.30 de ı 
: UCUZ HALK SEA.NSLARI vardır ı .......................... . ......................... .. ............................................ ~ ..... .... 
f Tayyare Sineması T 3~~;6n i 
ı Bugün iki büyük filmi birden ı 

it-SON :sTE i 
tBaşrollerde: Kate de Nagy • Jules Be:ry Georges Rigaud l 

f 2 - iKi Y . VRUCUK ! • 
ıoymyaolar: Alicetissot -Maurice Escande Bernand Lancret ı 
ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 13 ı 
ı Son dünya harp hadisatı ı 
ı Fiatler: Localar200-150, hususi ve 1 inci balkon 30 salon : 
ı ve ikinci balkon 20 kuruştur ı 
:oyun saatları(Son beste 3-6-9,1SikiYavrucuk4,30-7,30-10,30: 
:sugüa halk günüdür. Biitün seanslar her yer 20 l<oroştur. : 
........................ :ırnııı .......................... .. 

Loodra - Hariciye nazırı Halifaks Sovyet sefirini ka· 
bul etti. Ticaret muahedesi hakkında müzakeratta bulun
dular. 

EREGLI VZASI 
KÖMÜRLERi SATIŞ BIRLIGINDEN : 

3780 numaralı kauuna mü:ıteniden '2/12899 numaralı 
kararnameain 3 sayılı kar'lrına göre teşekkül eden 
"EREGLI HA. VZA.Sl KÖMÜRLERi SATIS .BIRLlGi., 

Merkezi ZONGOLDAKTIR 
Birlikl ı. n kömür almak isti yen müstehliklerin lSMayıs 

1940 tarihine kadar Istaobulda Tophanede iskele cad
d~sinde 18 numarada ve 15 Mayıs 940 tarihinden iti
baren dl! doğrudan doğruya ZoDguldakh SATIŞ BIR
EIGI MERKEZiNE müracaat et eleri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAiTi : 
1 - Kömür elıcılarının Kömür bedelini peşinen öde· 

meleri şarttır. 

2- Kömürler havzada F. O. B. olarak teslim edeile· 
cektir. 

Telgraf Adı·esi: ZONGULOAK-·SATIKÖMÜR
T defon 145 ZONGULDAK 

------·-------
Ereğli kömürleri işletmesi 
kömür satış şubesinden: 
Ereğli kömürleri işletmesi kömür satış şubesinin bi

lumum mevcudat, teabbüdat ve matlubatı bütün hu-
kuk ve vecaibile 3780 numaralı kanuna müsteniden 
2-12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı ka-
rarı hükmüne göre teşkil edilen. 
11Ereğli Havzası KömUrleri sabş birliği,, ne 
devredilmiş olduğundan C:'!likadarların her türlü işleri 
için 15 Mayıs 1940 tarihindeıa itibaren Merkezi Zon
guldakta bulunacak olan adı geçen satış birliğine mü-
racaat etmeleri. 

Milli: Piyan~o Biletlerinizi ( SAADe T ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkeıl karıııı No. 864 Hasan Tahıla Öade1Telefon8497 

Kö1ceğizde bay Salimin 
çiftliğindeki kasadan 500 li
ra çalarak lzmire k< f ın Ah
met oğ lu· Mebmed Topuz 
Uaıuınhanede yakalanmıştır. 

Mehmedin üıeriode 243 
lira bulunarak alınmıştır. 

--o---

Temizlik 
hanında 

Konferans salonu açıldı 
Belediye Temizlik hanında 

bir konferan:ı salonu ı..açıl

mışhr. Burada ameleye kon
ferans verıldiği gibi okuma 

bilmiyenlerede okuma öğretile
cektir. 

---o---

Defterdarımız 
Ankaradan lstanbula g "ç

miş olan Defterdarımız Bay 
Mümtaz Tarhan Cumartesi 
günü şehrimize dönecektir. 

Eski kltab ve mecmu
alar ahnır 

Her lisandan satılık eski 
kitap ve mecmuası olanlar 
birinci Beyler sokağında (5) 
numaralı kahvehanede kitapcı 
Celi.la. müracaat c:.tsinler. 
Verilen adrese de gidilir. 
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Dr. Fah i Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenvee/ektrih tedavi' 

yapılır ikinci Be ter So 

No. 29 TELEFON 2542 

İHTIF ALE ""iii'NLERcE ~ 
lŞTIRAK ETTi 

Bugün sabahleyin ti' 
şehitlerimizin ihtifaline , 

. 'ti 
lanmıştır. Saat 9 dan 1 

ren Cumhuriyet meyda0~' 
• dünkü gazetemizde b llil 
tafsilatiye neşrettimiı f ,_ 
gram mucibince - bütiiO 'd 
şekküler, mümessHer, i•

9 toplanmışlar ve saat 
başta vali B. Ethem AY 
müstahkem mevki kil.
danı general Mahmud, b 
diye reisi Beçet Uz, ıııe; ~ 
kumanda~_ı, polis ınil 1 t~t 
B. Said Ozgür, ve askel'

1 
ı 

.. JkA '° bide ~~, mu ı, umera ve 
1 

~~ 

halk hazır bulunduğd b 11 

şehitliğe çıkılmıştır. d·ı 
Ve.saattam 11 de ot~ 

1
l) 

sime istiklal marşı ile. ıo t~ 
lanmış ve atılan birine• ; I! 

la şehirdeki bayraklar 1 dl 
ya indirilmiş ve bütilO '~ k 
iti nakliye bir dakika ,~ t~ 
muştur. Merasimi pıiite 
Valimiz ve bir Tayya~ 
bayı birer hitabe ira 
mişler ve askeri mu:ıiktf 
zin parçalar çaldıktan ti 
ra bir manga asker 1 ı 
fından havaya üç e;b'' tı 
edilmiş ve merasi.oıe 11 

verilmiştir. 
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Halkın Sesi 1 Hakkın 5ef 

ıııııın- m11111ııı c~ 

GÜRÜLTÜ İLE MÜ 
LE İSTiYOR ,ıı 

. ını: 
Aldığımız K. B. ı 

mektup: ııe" 
'•Sabahları çok er JJİf 

bazı nakil vasıtaları ,,J 
züm olmadığı halde di 
!erden geçerken keP ş 
rültüleri yetmiyorlPıJ ,ıı 
mütemadiyen kerıı8 ç,ıı 
henüz uykuda bulU

0 ..ıe~ 
et"' 

tandaşları rahatsız . f 
dirler. Belediye~1~1te 
sene gürültü ile dıiı 0,,J 
yan bir surette Ol ,e ~ 
ediyordu. Bu gayre: f f 
metini tekrarJas8 1 

minnettar kalacağ~ıt:·" 
/ 

~ 
Halkın Sesi 

Hakllın _____ , ___ ·-


