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~ - Alman hududunda tankları ~urdurmak ~çin .-8~~kalıların yaptıkları sed~ -· Belçika ufuklarında görülen ve tezahüratla karşılanan lngiliz tayyareleri 

Almanya, bu dela 
Lük enborgu ''himaye 

Belçika, Hollanda ve 

'' 
maksadile taarruz ettiğini 

iddia ediyor 

'l!:NE BERLiN, IKi SAAT SONRA, FRAN IZCA OLARAK 
t"PTIQI BiR TEBLiG! E BU MEMLEK TL DEN ÇEKiNDiGI 

IE: KORKTUGU ·iÇi iŞGAL ETMEK iSTE iGi i BiLDIAMEK 
~ GARABETiNi GOSTERMIŞTI 
~anya, Hoıi;;d-; ve Belçi
'llya Taarruz Etti. Paraşütle 
~tlıyan Alman Askerleri Hol
'tttıda Üniforması Taşıyorlardı 
,, lolldra - Bu sabah sa~t tam 3 te Alman kuvvetleri ha
tııa, ~llvvetleri ile birlikte Holladdaya taarruz etmiştir. Al
ı,.,1"~r bava kvvyetleri ile sevk ettikleri askerleri paraşşüt
ı-..: 11ldirmeğe mnvaffak olmuşlardır. Alman askerleri Hol
k~' ••keri tinifoformalarını )abis bulunmakta idiler. Bir 
~ Alaıan aıkeri esir edilmişlerdir Hollandahlar bir ted
~ 01aı~k üzere Hollandanı.n meşhur sularının dağltmak 
e.~ı~~ıgue'lerini) delikli duvarları yıkmağa teşebbüs ede

tı •6yleniyor. ____ .. ___ _ 
~man Prooa2andasının 

8e ikinci Saçması 
t~'lit. - Alman radyosu durmadan saçma haberlerini 

'-'lttedir. 
~ radyoya göre, Belçika ve Hollanda hiçbir zaman ln-
1-., 'a' Ve Fransa tarafından hiçbir askeri tertibat almadı-
1-;,~ '- tertibat yalnız Alman hududunda olmuştur. Alman
' llre, bu vaziyet, Belçika ve Hollandanın Müttefiklere 

1lda yardım edeceklerini açıkça Jspat etmekte imiş. ______ .. _____ _ 
"-ı~ika Havadan Taarruza 
Uiradı. Mühimce İnsan 

Zayiatı Vardır 
'-• ~t• - Hollanda taaruzuna deYam ederlerkeu Alman
'-•ct· ••dan şiddetli bir surette Belçikaya da taarruz etmiş

>'-tı •r. Şiddetli bombardman neticesinde oldukça insan za
'•rdır. Bu hususta mütemim malumat beklenmektedir. ____ .... ___ _ 

4l11ıanya Lüksenburg'a da 
lo Taarruz ·Ettiler 

~ti •dra - Alma• ordusu LtUuenhur~'a da taarruza ı•t· r. 

Fransanın Liyon Şehri Bombardıman Edildi ••• 
B üksel Hava Meydanı da Tamamen Tahrip Edilmiştir 

Belçika Kralı Leouold 111 Ordusunun Ba,ına Geçti 
ln2iltere, Askeri Hareketlerini Kolaylaştırmak için 

Islanda Adasını Tamamen lş2al Etmiştir ••• 
Lo dra ve Paris Hükumetleri Tecavüze U2rıyan Memle-

•• 
ketlere Yardım Etmek Uzere Sevkıyata Başladılar 

Londra - Alman askerleri Hollanda, Lüksemburg ve 
Belçikaya karşı hilcumlarına devam etmektedir. 

Belçika ve Hollanda kabineleri derhal toplanrak lngilte
reden yardım istemiştir. lngiltere bükimeti hemen verdiği 
cevapta yardıma amade olduğunu bildirmişt•r. Ve dakika 

• geçirmeden yüzlerce müttefik tayyaresi Brü'ksel ufunda 
görülmüş ve Belçikahların candan gelen tezahüratiyle kar

tı1anmışlardi. 

Hollanda kraliçesi derlıal bir emirname neşrederek ordu
yu vazife başına geçerek memleketin müdafasının temini•i 
emretmiştir. 

Bu sabah aaat dördü otuz geçe 50 Alman tayyaresi 
Hollanda hava Oslerioe taarruz ederek yüzlerce bomba 
atmışlardır. Hollandaki su hendlerinin açıldıjı resmen bil
dirilmiştir. Sular her tarafı istifi etmektedir. 

Alman Ajansı saçma propagandasına nihayet vermiş de
ğildir. Sözde Almanlar Belçika ile Hollanda ve LDksenbur
gun bitarafhğını korumak için bu memleketlerin istilAaına 
kalklşmıştır. 

Brükselin hava üssil bombardıman edilmiş ve ös tamamen 
tahrip edilmiştir. Bu sabahki hücumlar radyolar ve sefaret
hane .vasıtasiyle Vaşingtona bildirildiği gibi bütün dünya 
da ... haberdar edilmiştir. 

Vaşington - Almanların yeniden üç ufak masun devlet
lere karşı yaptıkları canavarca taarruz Amerikada umumi 
birqheyecan uyandırmış ve halk sabahtanberi Almanya 
aleyhine nümayiş yaparak nefrt ve infialini göstermek
tedir. 

Rozvell derhal nazırlar meclisini toplantıya çağırarak 

sekiz saattanberi devam etmektedir. A•erika •illeti bu 
son haydutluğa karıı eıkiıi gibi IAkayt kalmıyacajı ll•it 
edilmekteair. 

Brüksel - Belçika Kralı Leopol derhal ordaların ltaıı•• 
geçmiş ve örfi idare ilin edilmiştir. Hüktımet gece yan
sındanberi içtima halindedir. 

Niuelle ye Sotsan şehirlerinin civarlarında bir ıok Al
man paraşütçüsü karaya indirilmiştir. Fakat hepıi de eıir 
edilmiştir. 

Londra - Alman tayyareleri Fransız umumi efkannda 
da bir galeyan getirmek maksadile Fransanın Liyoa ıela
rindeki askeri mevkilerile hava karargiblarını bombardı-
man ederek tahribatta buluamuılardır. 

lz\anda adası Ingilizler tarafından Iıgal edilmiıtir. lzlaa
da adasının işgali mahalli hlkümetin rıza ve mıı .. deıiyle 
yapılmıştır. Bu dşgal askeri hare'{etleri kolaylaıbrmak 
maksadiyle icra "edilmiş ve barin ıoauna kadar de•am 
etmesi karar aıtına alınmıştır. 

Londra - Alman askeri kuvvetleri Hollanda ve Bel~i-
kaya taarruz ederlerken iki nektadan taarruzlarını yapb
yaptılar, havadan ve karadan. 

Bu sabah şafakta tam saat üçte Alman kuvvetleri ıe
rek Hollandaya ve gerekıe Belçikaya taarruzlarına baıla
mışlar ve 4,20 de Hollandanın CHIZOL ve BERST$AFT 
hava meydanlarını büyük hava kuvvetleri ile bombardımaa 
etmişlerdir. 

Hollanda hükumeti, neşrettiği bir beyannamede halkı 
Hollanda askeri üniformas, ile paraşütle yere inen Al•an
lar hakkında nazarı dikkatı celbettmittir. 

Londra - Almana hava kuvvetleri Londra gzeriade 
sabahtanberi müteaddit uçuşlar yapmışlarsa da ltirıey yap· 
madan ayrılmışlardır. Sanıldığ'ına göre, Almaalar mlt•ad· 
dit cephelerden umumi bir taarruzu andırır hareketler.le 
bulunacaktır. 

Londra - Çemnerlaynın yeriae loid Cer~tan ziyade 
Çol'ÇilİD reçm .. ine ihtimal YeriJmekttclir. 



Yazımızın çokluğundan bu 
gün (Af.rodit) tefrikamızı 
koyamadık, özür dileriz. 

iSVEÇ 
Orman, gül ve kar mem

leketi olan Isveç Avrupanın 
şimalinde bir snlh sabası o
larak görünüyordu. Fakat 
harp neredeyse onun da e
teklerini saracak! 

Bunun için lsveç müdafa
asını hergün bir parça daha 
takviye etmekte ve ihtiyat
larını silah altına çağırmak· 
tadır. 
· 447.864 kilometre murab· 
bahk saha üzeri4de 6,5 mil· 
yonluk bir nüfusa maliktir. 

Ticaret gemileri itibarile 
Avrupada 7 nci dereceyi iş· 
gal etmektedir. 

Esas itibarile bir ziraat 
memleketi olan • İsveçin bu 
gün başlıca servetini orman 
sanayii (kibrit fabrikaları), 
sellüloz ve madenleri teşkil 

eder. Şimalde zengin demir 
madenleri, Folun'da bakır 
mevcuttur. 

Maden sanayii pek inkişaf 
etmiştir. 

1815 denberi bitaraf olan 
lsveçin mazisi parlaktır ve 
asker kral Gustave-Adolpbe 
ile on ikinci Şarl'ın bırak
tıkları an'ane (Stokholm) da 
unutulmamıştır. 

Halihazır hanedanı Fran
sız menşeitJdendir. Demok-
rat bir kral olan beşinci 
Gustave tarafından idare 
edilen Isveç, içtimai inkişaf 
ve tera·kkisini idame için 
sulbü muhafazadan başka 
birşey düşünmemektedir, 

Şahsi nüfuzu artmaktan 
• geri kalmayan kırat, daima 

sulhün korunması için ça-
lışmıştır : 1905 de Norveçin 
ayrılmasını kabul etmiş, 1914 
den 1918 e kadar bitarafh
ğı kurtarmağa uğraşmışhr." 

Bugün de 85 yaşında ol 
doğu halde ayni gaye uğ-
runda didiamektedir. 

·---------
Nefis gazozlar 

----
Yaz mevsiaıinin yaklaş

ması münasebetile lzmirin 
eski gazozcusu Manisa .. ve 
Kuşadası otelleri sahibi "bay 
Salih Zorer fabrikası için 
son sistem ve otomatik ma· 
kineler getirmiştir. 

iz mir kimyahanel erinde 
yapılan tahlillerde temiz çı· 
kan meyveli kokulu Salih 
gazozlarını bütün halk inşi
rahla içmektedir lzmirin 
muhtelif sinemalarında da 
sinema müdavimleri yalnız 
Güzel lzmir gazozlarının 
nefasetinden şitayişle bah
setmektedir. 

Dr. h i şı 
lzmir Menıleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontk nvee/ektrik tedavi• 

yapılır ıkinci Beıler So 
No. 2q TELEFON 2542 

.............. .. .......... : 
i. Şahir habarıerı i ................ .. ....... . 
in önü 
Şeh.tliğ. de \Tü ki~. i e R? • a 

Bözüyük C. H. P. idare 1 mutekabıl 1 
heyeti tarafından her yıl ol- . •• • 
duğu gibi bu yıl da 12/5/940 muzakerel rı 

r 

Pazar günü saat 10,40 da Sofya - lstanbuldan telefoıılanıyor: Ttirkiy@ hlils:6 ati 
(İnönü Şehitliğinde) merasim Biikreşteki elçisini talimat için çaitrdı. Bu ml\nasebatle ri•a-
yapılaeak ve kurbanlar ke- yet olunuyor ki yakında Ankaraya bir de Ru en askeri 
silecektir. heyeti gelecektir. Ba heyet Türk harp erkiniyle müzake-

Bu münasebetle İzmirden rede bulunacaktır. Bo mGzakereler şayed Romanya her 
Emekli Subaylar yardım ce- hangi bir tarafından taarruza uğrarsa (Sovyet Rusya müs-
miyetinden bir heyet mera- tesna olmak üzzerc) Türkiyenin ne suretle yardım edece-
sime davet edilmiştir. ğioe dair müzakereler cereyan edecektir. 

Cemiyet reisi Tümgeneral 

oreç alı Ne Kaçtı V• 
Ne Iltic t i 

Stokholm - Noneçin bur daki elçiliii, Almen kay•~~ 
!arından, kralın kaçtığına veyahud ls•e9e iltica ettil111 • 

dair çıkarılan haberleri reme• tekzip etmiı •• kral Hak• 
nun ailnsi ve Nonetin kanunu hük6rnati ile beraber Nor; 
veçte bulunduğunu ve hiç birinin memleketi terk etot• 
niyetinde olmadıklarını bildirmiştir. 

lngiltere Yeniden 3 Milyon• _____ .. _____ _ Yakın Asker Toplıyor .. 
Suphi Kula ile Önyüzbaşı 
Yaşar Adatepe'den müte- Holll•U!l.•"-""--ada Tak ibi •• u 

A u }11 t 
Londra - Dün toplanan imparatorluk meclisinin yerdılf 

karardan sonra 27 yaşından 38 yaşına kadar on bir sıDI 
askerin derhal toplanmasına başlanmıştır. şmkkil bu heyet, Aziz Şe-

hitlerimizin hatırasını tebcil 
için şehrimizde yaptırdıkları 
büyük bir çelenkle bu sa
bah 6,30 trenile buradan haM 
reket ettikleri haber alın-

Roma - Amsterdamdan telefonlandığına göre orada 21 
kişi tevkif edilmiştir. Bular taklibi hükumet teşebbllsfiode 
bulunmuşlardır. Laheyde de nasyonal sosyalist partisi ga
zetesi müdürü de tevkif edilmiştiri 

mıştır. 

Askeri 
Me teple 
Askeri liselere miiracaat 

edenler günden güne art· 
maktadır. Bir ay zarfında 
600 den fazla müracaat 
eden vardır. Askeri orta, 

Kara,deniz gedikliJeri ile sanat 
okolu şartl&rı henüz gelme
diğinden bu okullara müra
caat kabul edilmemektedir. 
Sartları gelince ayrıca bil-
dirilecektir. 

326 - 327 
Doğumlu ihtiyat erler 

326 - 327 doğumlu ihtiyat 
erlerin yoklaması bugün ak
şama kadar devam edecek 
ve önümüzdeki Pazartesin
den itibaren de 328-329 lıla-

------··------
Isveçte de b · r mev u var 
Stokholm - Çantalarınd~ 190 kilo cehennem maHnesi 

bulunmal{ yiizünden t vkif edilen Alferd Rikm~nden sonra 
polis mühim esrar izleri elde etmiştir. Tahkikata gizli ola
rak devam olunuyor. __ _,......__ __ .. ------
Teftiş Etti ıEmir Abdu Jah 
Belediye Reisimiz Dr. Beh-1 ._ __ .... __ 

çet Uz dün sabahleyin şehir -- ..... , . 
dahilinde yapdmakta olaa · 
kanalizasyon ve yolları tef
tiş etmiştir. 

--o--•• 
Tire - Odemiş 
Tren Ge isi 

1 - 12 Mayıs 1940 Pazar 
günü Tire ve Ödemişe yapı
lacak tren gezisi havanın 
kapalı ve yağmurlu geç-
mesi yüzünden umumi 
arzu üzerine daha müsaid ' 

rın yoklamalarına başlana- bir gün olan 2 Haziran 940 
caktır. Pazar gününe bırakılmıştır. 

Göz y şındaki 
hass 

2 - 12 Mayıs 1940 Pazar 
tarihli biletler muteberdir ve 
bu biletlet satış kişelerind e 
bulundurulmaktadır. 

' 

Paris (Radyo)- Emir Ab· 
dullah bu ayın sonuna doğ? 
ru Ankarayi ziyaret ede· 
ct.ktir. Göz yaşında lizajin ismi I KUltttrpark Sinemasında/ 

verilen bir madde keşfetmiş- iki filim birden 

lerdir. Bu maddede (A) vi- it -Şeref yolu G lip ahtiyar 
taminioin antiseptik hassa- C H p t• • .. f ttişı· ı -

b · b ı ş· 1 2 K Al . . ar ısı mu e s 
S\DI aız u unuyormuş. ım-ı - ar ay b ı b B G r 
di e kadar herkes çok gü· . tan '! me .. usu ay a ıp 
1 y • d b ı d M Ilaveten Paramunt Jurnalde Bahtiyar Goker lshrnbuldan en ınsan an oş anır ı. en- h · · d" .. ı d" 
f · b b d ' en son haberler şe rımıze onmuş er ır. aat ıca ı un an sonra 

1 1 d b . d k t .................................... ......... ••••• •• 
yaş ı ara a a zıya e ıyme ı ı 

verilecek demektir. ı 1 amr s ı 
-o-- ı Bugün matinalardan itibaren ~ 

İ, ı Beyaz perdenin KOMiK KRALI ve hepimizin sevdiği ı 
ı HAROLD LOYD (LUl)nin en son çevirdiği Eşsiz komedi ı 

Talıhsizlik i 7 ı y·· ·· ·· ı 
A "k 1 M J Kruk• ı Ur e OZ ı men a ı . an 

talihli adam olarak tanın- ıı Fi V U U · I 1 f 
mıştı. Çünkü Titanik kaza-
sından sağ kurtulmuş, bili- ı AYRICA: :stanbulda yapılan 190 BALKAN KOŞUSN ı 
hare torpillenerek batmış :ve Metro jornalda en son ve en mühim HARP haberleri ı 
olan Luizitanyadan gene sağ ı SEANSLAR hergün : 1.30 3.30 5.31 7.3 ve- 9.31 dn ı 
kurtulmağa muvaffak olmüş- ı Cumartesi ve pazar 11.38 de ve hafta arasında her gün ı 
tu. Fakat günün biriode 20 ı 1.30 de ı 
santim suyu olan bir havuza ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı 
düşmüş, bayılmış ve kimse •••••••• .... •••• .. •••• .. •• ........................... . 
de görmediği için orada bo- .................................. •••• .. o. .. ••••" u ıH 
ğularak ölmüştü. : r s• B I T e 1 e f o n ı 

ı ayy ı 36-46 ı 

Kültür Savanlar 
Kültilrtinü genişletmek isti

yenler onların bu arzusunu her 
bakımdan ~atmin edeeek ge
çenlerde Kemeraltında karakol 
of varında (78) numaralı maga-

ı Bugün iki buyük Fransız filmi birden ı 

i 1 L U 1 Z OYNIYANLAR ı 
• Grace Moore-G~orge Thill ı 

ı 2 T ti 8 IA OYNlYANLAR ı 
ı - 8 1 80. Darrıeuks, A.Prejan, L. Barukt 
ı Ayraca: EKbER JURNAL No. 12 son dL.nya hadis tı.--ı 
ı Sinemamızd yapılmakta olan soğuk bava (Klimatizasyoo) ı 

zaya nakleden • ı tesisatı ikmal edilerek faaliyete başlamıştır. Bugünden ı Eg İt peV ı itibaren tenzilatlı fiyatlar Localar 200-150, hususi velind ı 
Baş vursunlar. Piyatlarcfaki ı ballton 31, salon ve 2~nci balkon 20. kuruştur. ı 
ucuzluk müşterileri daima f :Oyun saatları:Tatlı Rela 3, 6, 9,15 Luız 4,15, 7,15, 10,lSdeı 
memnun etmektedir. • .. •••••• .... •••• ...... +•lll!!ln .. •••• .................... .. 

Bil tlerinizi ( SA DET ) Ki11 .. 1 
Çoıakkapu PoJlı merkezi kuıııı No. 864 Huaıa Tahsin ÔadeıTelefoa3497 

---·---·· ------
Irz Düşma ı ah um Oldt1 

lzmit (Hususi} - Uıugazi ilkokulu da muallim iken. be; 
kızı tecavüz ed rek mabkemes· görülcnckıe olau Habıp 
se :ıeye mah'<ü n olmuştur. . 

------··-- ----
o D A Hl 

----··----
F elemengi Almanların is- vancılık içio pek miisıit 

tila edip etmiyeceği günfin arazi halindedir. 
meseleleri arasındadır. Hollandanın sanayii bil• 

Bir ismi de Hollanda olan ha•sa bahriye sabasında•ır• 
bu memleket, Av upa kıta· hl e~ G emi inşaatı t~ıgi arı P 
sının şimalinde deniz sevi- k ld" H" d" F Je• mü emme ır. ın ı e 
yesindeo alçak topraklardan mengi denen miistemlekel•· 
mürekkeptir ve sularm bü- f 
cumuna karşı, sedler tara- ri de büyükı çok va mtır• · 
fmdan himaye edilir. fehtir . 

Escaut, Meuse ve Rhin Meşruti bir devlet o•' 
muhtelif kollara ayrılarak Felemenk 34,201 kilemetr• 
bu toprakların akar su şe~ murabbaı mesahasıni• ' 
bekesini teşkil eder. Bu al- 7,212,000 nÜfusludur. t 
çak topraklar, asırlar süren 11 eyalete ayrılır. Payit•~ 
meşakkatli çalışmalar neti- Amsterdam ise de am.o• 
cesi kurutulmuştur ve bugün- müessesatı La Hayededir. , 
kü günde hububat ve hay- Felemengin ilk abali91 

Batavlardı. Bunları Romalı· 
• F • ,, . k"yad dİ j lar, sonra rıson ar ıo ı 

ettirdi. Onlarda Franklar• endi k 
Ha tahktan kurtaran kız 

Amerika Cumhurreisi Ruz
velt kendi kendisini ço~uk 
felci hastalığından kurtar· 
dığı gibi, sekiz yaşlarında 
ve Valeri Hup isminde bir 
İngiliz kızı dm sırf iradesi ve 
yüzme bilmesi sayesinde bu 
hastalığı öı.ı )emiştir. 

Bundan iki sene evvel kız· 
cağızın ~yağı bükülmüş, kıv
rılmış ve bir hastaneye ya
tırıhaıştır. Kötürumlerin bin· 
dirildiği tekerlekli iskemle
de dolaştırılırken tebessümü 
nü ve ümidini asla kaybet· 

men:ıiştir. . 
·Geçen sene lngilterede 

10 bin lagiliz lirasına yapı

lan bir yüzme havuzunun 
resmi küşadına götürülen 
genç kız, birden ara~asın
dan doğrulmuş, annesı~e : .. 

_ Müsnde edersnnız yu-

zeyi.n anne! .. • 
Demiştir. Kadın boyle bır 

teklif karşında kalmış ol
maktan şaşırmış, ve kızının 
bu isteğine şiddetle muha
lefet etmişse de, kötürlim 
kızın israrlarına dayanama
mış ve yüzmesine izin ver -
miştir. 
Kız gayet ~z bir zamanda 

yüzmek öğrenmiş ve işin şa
yanı hayret tarnfı adeta or-
tasından bölünmüş gibi du
ran hasta ayağın tekrar ta-
bii vaziyetini aldığı görül
müştür. Bir müddet sonra da 
basta kız 50 metrelik bir 
yüzme ·müsabakasında bi-

trinciliği almıştır. 
Kız şimdi iayet tabit bir 

ıekilda yere basarak yftrl!ı
mektediı. 

tabi oldu. 
Cbarlemagne ( : ŞarlınaP) 

Frankları hrlstiyanlaştırdJ· 
(Sonu yarın) 


