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!t~ nehrinin hizasında Namür' dan dan' a kadıı~ 
nan sahada kanlı bir harp devam etmektedi · 

SEDAN SEHRi TAN liYE EDI LMI. TIR 
--~~------~--...... ---~----------

- -----

l'tt adan bildirildiğine göre, Hollanda ordusu yalnız 
• 

land eyaletinde mıı. avemete devam etmektediı:s 
2 ... -.... ...... 

Çllf. --RP VE ZAFER iÇiN 
. i ----aıını:IllP.11----

601. Başveki ı i B. Çörçil dünkü beyanatı ile bütün 
,/'Ya anlattı ki lrıg i lte re bundan sonra yab i zafo 
~ıoceye kadar herşeyden ve her işten önce baı bı 
I harb n bütün hazırlıklarını, tamamla) ecak, kat'i 
,~feri elde etmek için biç bir fedakarlıktan ç~-e, her tlirlü kahramaohl:lan göz~ alacaktır. 

rJ. ffabeı harbindenbari lngiltereyi mütemadiyen bar 
~ 1111ıaıını sevk ve teşvik eden genç va ateşli 
la'~ Edeo'in Harbiye Nezaretine tayin edilmesi 
~ılteranin barba hazırlık busu!unda gösterdiği 

• 9~ıile ile tenkid eden Çörçit kabinesinin ne 
~lctıdar me•kiiae geçtiğini kifı derecede anlat-. ,, 

~- ~imanlar, casuslar, menfi propağanda yapanlar 
it"'- hııırladığı çok şiddetli kanun ıogilterenin nasıl 

'lltalzce bir sa•aşa girit.neğe ayrıca bir delil sayila-

ALMANLAR 1 vıc .E HUDUDUNDA 
TAHSIDATTA BULUNM KTADIRLAR 

Paris - Resmi teb'iğ ve bildirild i ğine göre Hollanda Bern - Bazı haberler e hava hücumlarımızla buna 
rtsmi tefs.rler : kuv vetlerinin baş ku aıar. d arı ı göre Alma ular Truboo g'dan mani olduk. Burada avcı tay-

Son zamaa harplerinin Hollanda ordusuna ve rdiği Şalezborg'e kadar lsviçre yarelerimizin arkasıqa düşen 
en müthiı ve kanh~n Möı bir emirde, muka' e ın(; te, hududu boyunda mühim as- düşman bombardıman tay-
nehrinin yanında Namürdan yal o ız Zeeland eyaletinde keri tahşidatta bulunmakta- yarelerine, topraklarımız 6ı· 
Sıdan'a kadar uzanan saba- devam ediim sini emretmiş- dırlar. İHiç r elil er her saat tünde bir mukabil hOcum 
da d::vam dm ı! ktedir. tir. bir Alman baskını olacak 

Almanlar, askerlerinin ha- · Diğer eyaletlerde harp gibi tetik üstünde bulunmak· yaptık, bunu takip eden dit· 
man tayyarelerinden daba 

yatına hiç kıymet vermemek durmalıdır. 1 tadırlar. 15 taaesiai keneli toprakla-
te ve lki milyon Alman as· Hollanda ile Almanya ara- Paris - Belçikanın Liyej 

h 1 · d rımızda dtlfiirdllk. keri çılgınca taarruza geçi- ınnda harp vaziyeti devam cep e ernı e muntazam ve 
k d b ı " t f'k Vaşington - Amerika hl· rilmektedirler. etme te ir. arp usu une ev ı an mey-

Sedan şehri tahliye edil- Brüksel _ Bay Pierlot dan muharebelerine devam kuınetleri aralarında, Al~ 
miştir. dün radyoda söylediği bir ediyoruz. Almanlar nehir yayı, bu iıtili bakıızlığıadaD 
Almanların hareketleri 1914 nutukta : geçmek teşebbüsünde bulun- dolayı protestoya karar Yer-

deki hücuma çok benzemek- "Bir gün gelecek Alman. dular. Fakat top ateşlerimiz miılerdir. 

t edir. lar her yaptığını ödeyecektir.' M k• Verı·ıı•rken •• 
---------..--- Paris - Amsterdamdaıı demiıtir. I 8 IDeye 

~,._ 
•i 8~ Cumhuriyet Halk 

d&Ylik Millet Meclisi 
Itır· ~ toplanmış, söz 
~tıye Veki'i Şükrü 

•i~••i '0ıı on beş güo
d,, b •hval ve hidise-

•1:1 k '~ uza tan yakın-
ı~ •.dar edenleri uzun 

l>leti ızab "tmiş ve bazı 
1l • • 

~it· Ynı mevzular 
t,~.~· •aallerine ceap 

it, 

~4 ~ _,_....·_ ek subayla 
a., ..... l'okiaması 
.. , -.fırtı Yedek subayları-
t lıtıır lltlik Yoklamalarına 

•• ...,_'-tt~t ''d•ıa itibaren baş
)Q~ .~· lzınirde bulunan 
~ı lt bh.Ylar nüfus cüz

):q• birJi~tlln aıkeri vesika
ti l'bt-•lc te yoklamalarını 
~~ b 

1 
Dıere bizzat, ha

'"~t-...._ ~ 1111••lar taahhüt °"'... -.rıle b '(' '-ıa şu eye müraca-
•tıııtr· llldır. 

.. ; .~11•haınızda yok
•• &tını ayrıca bil-

ı 
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·ı ~ 
/~ 
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Barlln radyosuna göre LlyeJ du,mu,ıur 

Berlin - Berfin radyosu tebliğ ediyor : 
Liej ve şehrin etrafındaki istibkimlar elimize geçmiıtir .. 

Belçikahları l1 çok güvendikleri bu müstahkem şehirde as• 
kerlerimizin şiddetli hücumlarına mukavemet edememittirJ 
Halkın Sesi - Bu haber, henüz Paris ve Loodra radyo

ları tarafından teyyüd edilmemiştir. 

"""""""""""""""""""""""" .. "" iH AYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI f 
1 auatta, Herkes Muvaffak öfabııır mi? -EIBt~ 
:ıt:t -7- ::::: YAZAN : S 1R R1 SAN f 1 UW 
Beni en çabuk sinirlendiren şey, çocufunun her ka6olaatını 

bir mea:iyet sayaa fUUrauz ana ve bab::ılardır 
Gençlerimize ve alelumum ı eserde yazdığım meçhulila 

vaziyetlerini biraz daha iyi· değildir. Bu tedris ve terbi-
leştirmek, biraz daha mü- ye ve idare hayatında beai 
kemmele, daha güzele ka- en çok milteesir eden, hatti 
vuşmak için gönüllerinde bir en çok hiddetlendiren ıey, 
arzu, ruhları nda bir ihtiras, her hangi bir şikiyet için 
kafalarında bir alev hisseden mektebe ayak baıan veya 
her yaştaki vatandaşlara bir beni huıusi hususi surette 
kaç muvaffakiyet yolu ve gören bir çocuk ltabaııaıa; 
metodu göstermek Maksadı çocuğun kababatlarını bir 

' ile yaptığımız bu tetkikin meziyet, şimaraklıklarını bir 
ana bahislerine girişmeden zeki ve dirayet gibi kabul 
önce, çok defa ve bHhıssa ederek söze baılamaıi idi. 

ı 1 

1 1 ' zamanımızda bir muvaffakı- Esasen hep biliriz ki bir 
yet ve zafer şehrinin kapı- çocuğu zıvanadan çıkaracak, 
sı ıayilan mekteplerimiz onun talebelik zamanını ve 

1 

hakkında bir kaç sayfa yaz- belki bütün istikbal ve hayatını 
, mağı muvafık bulmuştum, mabf ve peritaa edecek zebi,, 

Z. 

1 

Bu tecrübede isabetsizlikte yavrusunu daima kabahat .. 
bulunmadığımızı bu satırları sız görmek, suçu her zaman 

i. okuyan okuyucu ve arkadaş- muallimk ve milrebbiyelere yllk· 
~ ları tııızm matbaamıza kadar letme insafsızlığı ve h'iaıta• 

gelerek bize döktükleri dert- hğıdır. Böyle adamları, bir 
lerden anladık. . vapurun temiz ve kadife 
Tanıdık okuyucularımızdan kanepelerini çamurlu ayak• 
biri bize bu mesele hakkında kabıları ile berbat eden ter• 
ıöyle derdini yandı: biyesiz çocuğunu kanepeden 

- Bilirsımz ki pek çok i ndirdiği için vapurun bir 
zamanlar muallimlik ve mektep kontrol memuruna çıkıımak· 
~üdürlüğ~ yapdım. Pedagoji tan sıkılmıyaa cahil, terbi· 
~ıtapları ıle fazla uğraşta- ye düşkünii mahalle lıaclın-
i•m ve bu meseleler bak- larıaa beazetirim. 
kında bir kaç küçük, büyük [ Devamı var ] 



SA.ritFE 2 (Halkın sesi) 

lneilizler Hollandaya mütema Yugoslavya harbın Balkan-
diyen kuvvetler eönderiyorlar 

Stokholm - Alman ajansmdan: Liverpol rıhtımları gece 
saat üçten evvel polis kordonu altına alındı. Gece yarısın
dan sonra buraya Iogiliı farkaları geldiler ve derhal vapor· 
lara yükletildiJer. Bundan evvel de büyük ve küçük çapta 
birçok top yJ.r.letildi. Pazartesi günll sabahı büyük vapur
lar dolusu kuvvetler meçhul bir semte yola çıktılar. Buola
rıo lngiJtere.,in rarp sahillerinden hareket ettiklerine göre 
Hollandaya gittikleri tahmin ediliyor. 

----· ... ------
Bir Alman tebliiine eöre 

Hollandada vaziyet 
Berlin - Holanda toprağında harbe devam ediyoruz.:::ı 

Roterdamı muvaffakıyetle bombardıman ve istila ettik. Şe
hir tamamen denecek kadar harap olmuştur ve yanmıştır. 
Hollanda kat'aları müdafaayı bırakmış ve Hollanda başku
mandanı terki silah emrini vermiştir. Alman zırhlı kıt'ala-
rına karşt duran Fransızlar püskörtülmüştür. Moıel suyu 
Funsız b~ttını teşkil ediyor. Alman tayyareleri Hollanda 
ıahilJernid~ Müttefik filoya havadan bir hücum yapıldı ve 
altı kadar muhtelif hırp gemisi biltırunıştır. 

~~~~~·· .... ~~~~~ 
LIEGE SEHRi .. 

lara gelmiyeceiinden emin 
Belgrad - Endişeli haberlerin kuv•etlenmesine rağmen 

Yugoslavya gazeteleri soiuk kanlılıklarmı muhafazada de
vam ediyorlar. Bu g-azeteler ne Müttefiklerin ve ne de Al
manyanın harbi Balkanlara retirmeğe menfaatleri olmadıjı 
kauaatiadedirler. 

------··-----
Bir Italyan gazetesine 2'Öre 

müttefiklerle hareket 
ihanet demekmiş 

Roma - 11Resto del Korbino., gazetesi dıyor ki: Yogus
lavyaya yan bakan yok. Eğer o da Müttefiklerle beraber 
hareket ederse bir ihanet irtikap edecektir. Yugo,;Javyanın 
Adriyatikte sulhu mvhafaza etmesı menfaatı iktizasından
dır. Hatta harp Akdenlze ve cenubu şarki Avru:paya gelse 
bitaraflığını bozmamamalıdır. ______ .. __ , -----

İSPANYA DAiMA BiTA
RAF KALACA.~ TIR 

1 
1 
ı 

ı 
1 

L. HALIF AICSIN BOLLA 
HA INDAKI SÖZLE 

----~··-~~-~ 
Loodra - logiltereye gelen, Hollanda kraliçesi ·~~ 

met adamlarına hitaben Halifakı tarafından tat1' l 
için mühim sözler söylenmiştir. 11~&ı ı. 

t~~ Eıcümle demiştir ki : 
11 

·u 
"Sizin lngiltereye iltica etmek suretiyle vataa•; 

emanet etmenize karşa biz de misafirperverlik ye ~ 
lik vazifemizi sizi sevindirecek bir surette ifa e 
Yakında bu işten muvaffakıyetle çıkarak sizi yioe 
nıza teşyi •e saadetinize iştirak etmekle iftihar ede 

Londra - Müttefik orduları büyük bir sür'atle 
daya gitmektedir. Bilnlardan bir kısmı düo vasıl ol 
kısmı da bugiin vasıl olacaktır. Bugün Müttefiklerle b f\ı 
lar arasında Hollanda toprağında bir meydan 111° )"' 
olacaktır. 

1 
Tayyarelerimiz Hollandadaki düşman kıl'aların• 1, 

ları taarruzda bir çok telef at verdirmiş ve köprfiter• A. 
mış ve dtmiryollarmı tahrip etmiştir. Burada dDşdl• C\ 
yareleriyle başlıyan bir hava harbinde 30&tlet dUş111•11 

bardıman tayyaresi düşürduk. Bu harpte düşı:nanıll 
bizim zayiatımızdan dört kerre fazladır. ______ .. , ___ _ 
Amerikalılar Italyayı Te 

Edıyorlar 
Paris - ltalyada bulunan bütün Amerikalılara 

zaman zarfında Italyayı terketmeleri bildirilmiştir . 

Ve bu şehir etrafıııda 1914 te 
on ırün devam eden mu1ıarebe 

Madrid-General Franko bir beyanname He bütün lspan· 
yollara bitaraflığa şiddetle riayet etmelerini tav.siye etmiştir. 

Amsterdam - Holland :1 bü<{ücnet m.!rkezioi iç erlere na-
. r·t•ebif°°bibiiii8rr·i 1 Hava Şehit 
• Y • • T • 

Belçikanın Liege şehri ci
varında büyük bir mu hare· 
benin hazırlığı haber veri-

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

kil için ve:dıği kararı t.t.tbik ediyor. N ezaretluin nakli 
başlanmıştır. 

Orugvay - Hükumet Almaayanın tecavüzü hare'tetini 
protesto için diğ'!r yir.ı1i Amerikan hüku netin fikrini sor· 

1 
1 

................ .......... mız azı 

1 İşidilmemiş Anıldı 
l . 1 
ıyor. I 

Liegenin fJimancası Luick
tir. Bu ıehir kendi ismini 
taşıyan eyaletin merkezidir. 
Yüz altmış sekiz bin nüfusu 
vardır. 

Meuse nehrine hakim te
peler üzerinde bulunur. Bu-

Liege, sekizinci asırdan 

beri tarihte anılan bir şe
hirdir. 

xxx 
Uege, 1 Y14 teki harpte 

de nam almıştı. O zaman 
general Leman isimli bir 

unın üniversitesi, rasadba- kahraman burasını Alman 
nesi vesair ilim ve fen mü· akınına karşı müdafaa et-
esseseleri vardır. Dokuzuncu mişti. 

asırda yapılmış Sain - Paul Liegede 1649dan inşa edill!n 
kiJisesi meşhur binaların en eski bir kaleden maada, 1886 
eskisidir. Belediye binasının dan beri ioşasrna girişilen 
karşısında Liege hürıriyeti · yeni müdafaa tesisatı vardı. 
nin timsali olan bir çeşme Bunlar 4 6 kilometre fasıla· 

muştur. ______ .. _ ' 
1 

lngilizler ve Almanlar ne diyor 
Zorih - lııgiliz amiralhğı, Tronthaymdan çekilirken alh ! 

tathir gemisi kaybolduğunu, Almanlar da Aruku3 ve Usu
kamo uakliyeleıinin kendi keadine b.'lttıklarıııı söyliyorJ.ar. 
Robert Lay vapurlarının battlğl haberi tekzip olunuyor. ______ .. __ , __ _ 

' 

ovyetler ödeyeceklermiş 
l 

Moskova - Finlindiyadan Sovyetlere kalan yerlerde 
tahrip edilen fabrikalar sovyetler tarafrndan tamir edilecek 
ve zarar ve ziyanları ödenecektir. f ______ .. _____ _ 

. ziyaretgahlar aras odadır. larla birbirlerinden ayrı olan 
Burası, idare, sanat, ilım beton ve çelik istihkamlar- J 
merkezi oldu kadar mühim dı; 55 kilometre k .. dır uzun-

giliz - Sovyet mü -r akereleri 
saoayi merkezidir. Silah ve lukta bir sahayı işgal edi-
lüks sanayii pek ileri g tıniş- yorlardı. Bilhassa bu istih
tir, (Top izabeh.ıneleri meş· kamların altısı çok kuvvet
hurdur.)Camcılıktan mensuca- liydi. 
ta, mobilyeciliğe, çikolatacı- -Sonu yarrn-

•• .. •••••••••••••• .. •••••••••••• .. •• ................. . 
i Elhamra sinemasındP i 
ı Bugün matinalardan itibaren ~ 
ı B~yaz perdenin KOMiK KRALl ve hepimizin sevdiği ı 
ı HAROLD LOYD (LUI)nin en son çevirdiği Eşsiz komedi ı 

i Türkçe Sözlü i 
i FIAA VUNUI\~ KIZI 
ı AYRICA : :stanbulda yapılan 190 BALKAN KOŞUSN 

Londra - Hariciye nnzm Halifflks Sovyet sefirini ka 
bul etti. Ticaret muahedesi bakkında müzakeratta buluo · 
du1ar. 

EREÖLI Hı. ~VZASI 
KÖMÜRLERi SATIŞ BlRLIGINDEN : 

3780 numaralı kanuna mü teniden 2112899 numaralı 
kararnamecıin 3 sayıh kararıııa göre teşekkül eden 
"EREğLI HA VZASJ KÖMÜRLERi SATIS BIRLIGI 

" Merkezi ZONGOLDAKTIR 
BirlikL n kömür almak isli yen müstebliklerin 15Mayn 

1940 tarihine kadar lı:.taobulda Tophıu~ede iskele cad
desinde 78 numaı·ada ve 15 Mayıs 940 tarihinden iti
baren de doğrudan cloğru;a Zoııguldal< h SATIŞ BIR
ElG1 MERKEZiNE müracaat et eleri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAiTi : 
1 - Kömür alıcılarının Kömür bedelini peşinen öde

meleri şarttır. 
2- Kömürler havzada F. O. 8. olarak teslim edtile

cektir. 
Telgraf Adresi: ZONGULDAK-SATIKÖMÜR

Tdefon 145 ZONGULDAK 

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

lumum mevcudat, teahhi'dat ve matlubatı bütün hu-
kuk ve vecaibile 3780 numaralı kanuna müsteniden 
2-12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı ka-
rarı hükmüne göre teşkil edilen. 
"Ereöli Havzası KömUrlerl satıf blrll~I,, ne 
devredılmiş olduğundan alakadarların her türlü işleri 
için 15 Mayas 1940 tarihindeaı itibaren Merkezi Zon
guldakta bulunacak olan adı geçen satış birliğine mü
racaat etmeleri. ------~-------------

Milli Piy&Dı{O Biletlerinizi ( SAADe T ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polit merkezi karıııı No. 864 Hasan Talııin ÔtadeıTelefoo3497 

b• hAde ...-----ır a ıse İHTiFALE BINLERC~ 
Dokuz ya,ında Ayşe 

bef ayhk:gebe ı .. 
Menemenin Haykıran kö

yünden Atkın adında birisi 
beş ay evvel' yaşında Ayşe 
Demireliye taarruz etmiştir. 
Zavalh kızcağız elyevm 
beş aylık gebedir. 

---o---
Çaldığı Beşyüz 

L"rayı 
UMUMHANEDE YİYORDU 

Köyceğizde bay Salimin 
çiftliğiudeki kasadan 500 li
ra çalarak lzmire kı f ın Ah
met oğ u Mehıned Topuz 
Umu::nhaacde yakalanmıştır. 

Mehmedin üzerit.de 243 
lira bulunardk alıomışlır. 

---o--
Temizlik 
hanında 

Konferans salenu açıldı 
Belediye Temizlik hanmda 

bir konferan:i salonu •-açıl

mıştır. Burada ameleye kon
ferttns verildiği gibi okuma 

bilmiycnlerede okuma öğretile· 
cektir. 

---o---
Defterdarımız 

An karadan lstanbula gr ç
miş olan Defterdarımız Bay 
Mümtaz Tarhan Cumartesi 
günü şehrimize dönecektir. 

Eski kltab ve mecmu
alar allnır 

Her lisandan satılık eski 
kitap ve mecmuası olanlar 
birinci Beyler sokağında (S) 
numaralı kahvehanede kitapcı 
Celila müracaat etsinler. 
Verilen adrese de gidilir. 
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Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelektrik tedaı.ıi.5 
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