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Tob u 1 2il z· 
le tarafında 
çelik çenber 
altına alınd 
Kahire, ( A.A ) - (Şark 

orduları umumi karargahı 
nın tebliği:) 

Tobruk mıntakaıında ln
gilizler tarafından tah~idat 
devam etmektedir. Baıı In
giliz müfrezeleri barekit 
yaparak Derne, Bingazi sa
hilinde devriye gezmekte 

- Sahih, Neıriyat 
Baı Muharrı. 

1 

Vaşington (A.A) - De· 
mokrasilere yapılacak yar
dım hakkındaki proje dün 

SIRRI SANLI 

1 

nim.,, 

Bayramın biriaei gilniaden 
itibaren asri slnameda 

Türkçe söılü, ıarkıh 

ÇANALLALE GEÇiLMEZ 
filminden baıka 

Hudutlar Bekçlal 
adında mubteıem bir Ame
rikan filmi ve ilaveten iaıi
liz-italyan harbinin safhaları 

vesaire .• 

Asri Sinemaya Koıunuı. 
kongreye tevdi edilmi~ti~ \.':~r::ı:ı.;;~~IH'J;:lr.:n.";;~=wuc 

ı 1.a!?::=~~ıH l)~~-\j 

Ev sahibi-Hangi içkinin kokuıunu beğeniraeaiz onu ikram edeceğim. 
Misafirlerden biri-lıkilerden hangisinin eyi kokulu olduj'unu söyleyemenem 
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Sinsi sinsi zehirlegen ve öldüren 1 Halk ve ordu 
18 program ve memleket 

saat ayarı 18.03 müzik rad
yo caz orkestrası 18.40 mü-

bir hastalık : __ __.. __ 
ŞEKER HAS ALIÖI 

Biri idrarın cevheri ol u .. re ve diğ ri 
kolesterindir. 

Bunların çoğalmaması için hayvan etleri, 
beyin, böbrek, karaciğer, çok yumurt , 
tuzlu peynir, kaymak, yağlı balık, bayat
lanmıı av etleri, kabuklu de iz hayvanları 
biber, salçalar, kuvvetli şarap, bira ve is
iıpirtolu içkiler. 

,.•,,. 
Yenecek şeyler-Yağsız z rz13vat çorba· 

ları, unlu çorbalar, hamurlar. 
Bir yemek için: Çerez, y sğsız domuz 

pastırması (jambon) turp, o.eytin; etler: 
Ôküz, koyun, piliç, bindi, ev le beslenmiş 
tavuşan, balıklar; haşlama ve ıskara olmak 
üzere yağsız veya az yağlı. 

Rafadan yumurta, omlet, lihna, karna
bahar, p•ncar, kuzukul.,.ğı, mantar, yer 
mantarı başka bol zerzavat, çii yemişler; 

çilek, dağ çileği, kir z, knyısı, şeftali, 
üzzm, incir, portakal, elma, urmut; pişmiş 
yemişler, her türlü reçeller, kompoıtalar, 

kuru ve kızaomıç ekmek, kuru çör kler. 

•*• 
lçldkr. - Karanisar, Kıurna maden 

suları, ıhlamur, anason, ayrı ckökü, arpa 
kaynatılarak içine biraz beyıtz ıarap katı
lip içilir. 

Artirikliler için asıl yaşamak yolu şudur: 
Dört güa birbiri arkasına, aç karnına 30 
gram Alman rakısı almaalı, bundan sonraki 

g6n 30 gram lngiliztuzu İçt!1eli, bundan 
sonraki günler, papatya, ıhlanur, hafif çay 

ve kahveden, herhangisi ister ilirse kayna
tılarak içmeli katı hiç bir şey yem meli. 

Bun dan sonra dört gün sabahları bir 
parça yağzız et veya domuz pastırması 

(jambon) 10 gram kızarmış•e emek bir fin
can çay; öğleyin 100 gram et, 100 gram 
patates, yahut 20 gram kızarmış ekmsk, 
15 gram reçel, 10 - 15 gr m tereyağı bir 
yemiş, istenilen sıcak şeyler, kşamİarı bir 
tabak çorba, bir rafadan yumurta. 

Bu tedaviyi arasıra yapmalıdır. 

•*• 
Y aradıbşta artiritik olanların çocukluk-

larıu8a, delikanlılıkta ve ergen vaktinde 
nuıl anlaşılacağını yazdık. Yaşayış bun
dan sonrasını iyi bir bAlde geçirmek ve 
ihtiyarhkt .... Hl,;ri gel .. u tı;;b,ikele1den kur
tulmak istiy nler 1.1 ... tta artritik olmanın 
büyükçe iylerini ve zararlarıcı görenler bile 
rahat bir yaşayış elde edebilirler. 

- BiTMEDi-

~alih Rıfkı Atay 

Günlerdenberi cephe a-e
riıinden orduya halk yardı· 
mı vağıyor. 

En mütevazi köy kuliibe
sinden şehir salonlarına ka
dar, bir türk kalbinin çarp
tıgı her köşede:; kadınlar ve 

kızlar esker için çalışıyor. 
Birçok seferberlik ve harp 
devirleri geçirdik. itiraf e
delim biç birinde, milli şevk 
ve aJika bu kadar tam, bu 
kadar umumi ve bu kadar 
gönülden olmamıştır. 

Memleketin bütün evlat
ları şundan emin olabilirler 
ki, mukadder tlarını idare 
edenler, onların itimatlarına 
hiç bir zaman hi ıanet etmi
yeceklerdir. Şunu ilive ede
lim ki eğer sulbumuzu de
vam ettirmek mümkün ola· 
caksa, bu, ancak, ne taraf
tan gelirse gelsin, ehemmi
yet ve azameti ne olursa 
obun, her türlü tecavüz ve 
suikastlara karşı koymak 
irademiz, her gün daha ar
tan kuvvetimiz, daha sıkla
şan birliğimizle elde edilt
cektir. Hazırlanmak, bir 
kalmak ve inanmak: Uzun 
ve şerefli m&zi, mesut ve 
ümitli hil, ve bunlara a-ıpta 
cttirmiyecek olan parlak 
Türk istikbali işte bu disip
linde bağlı durayor! 

-o--
KIZILAY 

Birinci inönünün 
uıldönümo 

Birinci Inönü harbi, bir 
tali dönümü olmuştur. Yir· 

mi sene cvv 1 bu gün Inöoü 
mevzilerinde çarpışan kah" 

ramaolar, bir cephe parçası 

değil, ondan çt.ık daha bü · 

ister Gül, ister Ağla 

zik halk türkülerinden ör
nekler 19 konuşma (günün 
meseleleri) 19.15 müzik şar
kılar 19.30 memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 

19.45 müzik büyük fasıl he
yeti 20.15 radyo gazetesi 
20.45 müzik seçilmiş şarkı· 
lar 21. 15 konuşma (biblioa-
rafya) 21.30 müzik radyo 
salon orkestrası 22.30 mem
leket saat ayarı, ajans ha
berleri. ziraat, esham-tahvi
lat, kambiyo-nukut borsası 

fiyat 22.50 konuşma (ingi
iizce-Yalnız kısa dalga pos 
tasiyle) 22.50 caı.bant pi. 
saat 23.10 a kadar ya1nız 

uı.un dalga postasiyle 23.25-
23.30 yarınki proğrnm ve 
kapanış 

--o---
Balina balıkla

rının kıla
vuzları 

Bütün mabltakat, kendin

den küçük mahluklara muh
taçtır. Balina gibi dünyada 
buluııin en büyük hayvan 

huonn mhalidir. Balina kendi 
kendine denizde ilerlerse ne 
gideceği yeri tayin edebilir, 

ne de kendine yiyecek bula
bilir. Balinaların yanlarında 

pilot denilen otuz santimetre 
büyüklüğünde balıklar yü-

rümektedirler ki balinalara 
yol gösterenler bunlardır. 

yük bir şey milli imanı kur
tardılar. O odan sonra, ti 
Sakarya boylarına kadar 
ordumuz pek çetin imtıhan
lardao geçti; şehir ve kasa· 
balar düştü; kıtalar boıul
du; fakat kurtuluş imanı biç 
bir zaman snrsıhnaoiamıştır. 

Kömürcü dükkanında 
llii•---

Müşteri kömürün fazla ıslak olduğunu göıünce kömür-
cüye : 

- Yahu dedi. Bu k6mür ne kadar sulu? 
Kömürcü müşterişini cevap!ız bırakm&dı: 
- Her halde insanın } üz k•rHını yüzüllc vuı acak ka

dar kare değildir. 

- Bu yilz karesı, kömür karası gibj ktymetli ise sözümil 
geri alıyorum. Çünkü bir çok serrıtleıde kömürcü dükkan
lbı ı si inmış. si. pürülmüş ve bir çok kimseler bu sevimli 
trnr rengı bile görmd•lcn m bru~ .. 

Ko ür ala müiter'l rits he p .. i grfüştü er.~ Seo de .. 

_ister Gül, ~t~r _Ağla 

l S. e it er. başı 
1 Kolol y c;sans, podla, ve krrmleri 

· Tu 1 iyemi dP. nL.i olmıy. n bu en c -
fes ı<okulrır hiç şlipbe iz kristf!I şişeler 
modern ambalr jlarile Bay ·;ım ve yılhaşt 
hediyeleriaıiziaı daima olduğu gibı ba
şında gelecr ktir. 

Beuer iıimlefil• taklitleri•• aldan 

(43) Yazan: Halil Zeki 

Bay Tununun bafırına bir oyuD 
Kadınların kendilerinden bahıehneii 
diklerini, bu suretle açılan çeneler ini• 
sıadan başka isimlerde kavramak oıtıaO 

olduğunu df şündü ve muhatabı k• 
yeni bir sual irad etti: 

- O halde sizin hakiki isminizi• 
olduğuna ve sözlerinizin de sadak te 

ettiğine kanaat getirmek bana bir o 
şahsinizdan olsun bahsediniı. Haydi bl 
lim, sizin hakiki adınız ne dir? 

- Yuha na Hafman. 
·- Nerede doğdunuz? 

- Almanyanın Dresd şehrinde. 

- Ne vakit? 

- 19 Mayı• 911 de. 

- Evli miıiniz ? 
- Hayır .. 
- Ebeveyniniz nasıl aaıhrlar? 

- Maks ve Emma. 
- Nerede oturuyorlar? 
- Dresdende ıokak Verhertstraı•• 

mara 5. 
Bütün bunların ne derecede doğrO 

duğunu anlamak için bay Turra kıJJ• 
saportunu muayeneyi dilıünürkea, bi~ rJ 

re daha bu güzel kadının yüzüne br.ı 
Kız da gözuca ile onu tetkik ediyordO· 

ler birbiriyle çarpıştığı zaman Turr• 
sarışın mahlukun bir kat daha ıüzell 
ğini gördü. O, manalı bir gtUilıle t• 
ıöze başl•dı. Zabit te oaa dinlemejİ 
cih etti. 
Kıı çocukluğunu, mekte.be aaııl gi 

liseyi ikmal ettiğini, üç yıl tuvale 
kurslarını da takip eylediğini, iki erk .. 

bir kız kardeşi olduğunu, fakat Eliı• 
mındaki bu luz kardeşinin bir deniı 
tarafında sevilerek bilihare reddedildi 

den nihayet deniz üstünde bir geınid• 
tihar ettiğini, kendisi de vaktiyle 

sevdiğini fakat feliketle neticele••111 

aşkının esrarını söylemekte mahzur 
iunu anlattı. 

Kikiye devam ederken zabit bu 
ağızdan çıkau bu hikiye doğru O 

bile dinlemekten zevk alıyordu ve bd 
zın müthiş bir casus olmaıı hakki' 
kanaatinin kuvvct1endiğini görüyordu· 
sulh ZBmannıd3n beri Amerikada cı• 
ettiği iht'malini de göz önüne abyord' 

Kız bu!lfarı bikiye ~derken sara 1 
gölgeliyen kıvırcık saçlarını çehreıi-' 
dirdiği letafete bir de masumiyet b' 

verdiğini gören zabit dinliyor, fakat 
yüzüne bakmağa cesaret edemiyordd· 
hanna devam etti : 

- Det'anu 

i ASRf SINEMAP> 
! Mevsimin en heyecanlı filimlerİll~f 
: termeği e~aı mesleği yapan bu zar• 
: ma bayraımn birinci gününden iti 
ı Tilrkçe söılti ve şarkılı ve TOkr ~ 
ı m.ınlığınıu e.ı şanlı abidesi: 

iÇ nakr"ale gEçile~ 
: Filiminden başka çok zengin b•' 
ı grnmla seyircilerini memnun ve Ol 

ı edecektir. Ok11yvculanmıza har 
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Yatak odasına ıelincc t 
kız aynanın kar,ıııuda şap· 
kasını çıkardı Te 1açlarını
d6ıeltfi. Sonra kendisini ıe
aıiı yatağın kenarına bırak
tı. ince elbisesinin altında 
olgun vücudu bütün çizgi
lerile ortaya çıkınca Şaki
rin gözlui döndü. Yanına 
koıtu. Kızın işvekir kabka
l•rının tam bir davet oldu
iunu bilecek kadar tecrübe 
••bibi idi. Ellerine sarıldı: 

- Senin adın ne, kimsin, 
burada niçin geldin? Ne 
Küıel şeyıia ıenl .. 

* • • 
Cemil köşkten ayrıldıktan 

•onra doğru istasyona git
tniıti. Bir treo, bir tren daha 
reldi, gitti, Trenler geldikçe 
hıenlcre bakıyor, boş kal
dıkça köıkiln yolunu gözet· 
liyordu. 

Nihayet dört buçukta 
liaydarpaıadan gelen tren, 
beyaz ipek koıtiimü içinde 
eınıalıiz Tücudu, bir Yunan 
llilu kadar güzel yüzü ile 
Selmayı getirdi. 

Selma Cemil ile karııla
fıııca şaşaladı. Elini uzatmak 
istemedi. Fakat Cemil gülü
Yordu. Selimlaştılar ve köıke 
doğru bir kaç adım biç bir 
ley söylemeden yürüdüler. 
Cemil: 

- Sizi yeni evinize ve 
iıalunııa kadar götürmeme 
lnüıaade eder misiniz? Dedi. 

Selma hemen: 
- Yeni evinizi ve yeni 

lllııukanızı bilsem ben de 
•iıi götürürdüm. 

Diye mukabele edince Ce
llıil hayretten dondu, kaldı 
•e biraz ıonra anlaııldı ki 
Ş•lcir Selmayı onun elinden 

~~lllak için mektuplarla kıza 
•t çok yalanlar yazmış ve 

a11u Cemilden soğutmaya da 
lııu9affak olmuştur. 

Cen:ıil hiç sesini çıkar
~•dı. Onu köşke kadar ge· 
hrd· 

ı: Arka kapıyı cebinde 

k•ldadığı anahtarla açarak 
~lı içeriye aldı ve bizmet

~'Yt de görünmeden yuka
•tıya çıkardı. 

~·-.. Geliniz, diyordu. Ki
l 1~ Yalancı olduğunu göz-
ttıQİıl - k .. e gorece sınız. 

l' Sıtonda kimse yoktu, 
r'tıdllki odalar da boştu. 
•kıt ar Iık olan yatak Qd, 

k aııun kapısmdan ayna 
):t~ısında genç bir kııın 
~ .. ttıbij bov mağa çalıştığı 
~ornı.. -k •Uyoıdu. Arkasanda 
k~~biıae~onu ıle oturan Şa-

~=--
t. Fa r" Işık 
lı~· 

'' Memleket hutaneııi 
~11 llontken müteha11111 

llt~en "e Elektrik tedavial 

- Haydi çabuk ol; haydi 
çabuk .. 8eni deli edeceksin 
dediğini Selma işitti ve bir· 
den içeriye ıirdi. 

Şakir ölecek kadar heye· 
cına tutulmuştu Kendisini 
müdafaa etmesine imkan 
yoktu.ııı- Cemil imdatlarına 

yetişti. Selmanın yüzüne ba
kınca ırenç kız onun koluna 
ııirdi; aşoğıy sfiruklemek 
istedi. 

Cemil bir fıre&t bularak 
cebinden çeki çıkardı ve 

Şakire iade etti. Ba sır da, 
artık b6tün rolü bittiği içia 
tuvaletini de bitiren aşifte 
kız Cemile yavaşçı: 

Bundan ıonro ben de Şıı· 
kirle oturarağım, istediğim 

oldu. Fakat bizim beş yüz 
lira, ne olacak? Diye ıordu 
Cemil Şakiri gösterdi: 

- Ondan alırsın .. 

SON -

pembe 
zolması 

Cildin 
bey 

• • 
ıçın 

Cildin pembe beyaz ol
ması için her gün yüz yı-

kandıktaa sonra şu ilacı 
sürmek çok faydahdır. 

Yüz gram gül suyu, 10 
gram teinture de benjoin 
(asülbent), karııtırmP.h ve 
bir pamukla yüze sürmeli
dir. 

---o,---
Çatlıyan el er 

için pomat 
Soğukta çatlıyan ellere 

sürBlen bu pomat çok fay· 
dalıdır : 

Bir yumurtayı ıu:ak sa 
içine atarak yarım saat 
kaynatarak pişirmeli. Yu
murta soğuduktan ıonra 

ıoymalı, yalnız sarııını ala
rak ezmeli ve içerisine dam
la damla 45 gram tatla ba
dem yağı ilive etmeli. 

Bunları yaparken diğer 

bir kıp içerisinde 1' gram 
sarı balmumwnu ateşte erit
meli, yağlı yumurtayı içeri
sine atarak bain marie usu
lü pişirerek karıştırmahd11. 

KEÇECILE DE . 
Nezafetlyle me,hur 

ıTEVFiK 
Paşa hamamı 

lzmirio en güzel ve temiz 
hamamıdır. 

Bütün lzmir balkı bayram
lık hamamını TEVFiK P A
ŞA hamamında yapacaktır. 

.. .-..Vv•_._..••r••••••••• .... • w'• ••••Y•••~~•• .. 

çıkar- Sıca yemeği I ı öndü 
o e 1 ı 
cı • 
çı o- ça "' 502 

onya kul -
mamalı 

ispirto ile silinerek çıka
c k bir lekeyi hiç bir za
man kolonya ile si 'meme
lidir. Kolonya içinde bulu· 
nan, az mikdarda da ols 
esanı lekeyi kumaşta daha 
d ha fnzlalaştmr. Sonrn le· 
keyi çıkarmak kabil olamaz. 

o--

Petro ün faza 
• ışık vermesı 

• • 
ıçın. 

petrol lnmbası yakıl n 
yerlerde ziyayı faılalıştır
m k ve ışığını beyazlaştır
mak için lambanın içindeki 
petrole kafuru ilive etmek 
lazımdır. Bir litre petrola 
25 gram kifuru klfidir. 

--o--
ahvaltı yeri
ne yoğurt 

Y oiurdun bir çok fazileti 
olduğun11 her kes bilir.Şim
di bunun yeni bir ha1sası 
dıha ketfedilmiştir. Sabah-

ları kahvaltı olarak yeniden 
taze ve tatlı yoğurt cildi 
fevkalade şeffaf yapar ve 
ömrü uzatırmış . 

--o--
Tırnaklar kı
rılmamak için 

Tırnakları pek fazla kırı

lan kimseler vardır. Bunun 
önüne geçmek için her gece 
beş dakika kadar ıhk sirke 
içinde tırnakları banyo et
meli. 

Kuruladıktan sonra zey
tinyağı ıilrmeli. Az zaman 
içinde tunaklar sertleşir ve 
kırılmaz. 

" . ma c 
apm 

ne 
ı? 

Ateıten inen bir zeytin 

yağlı yemeği, bir hoşafı, ma

hallebiyi; baz n cele sogu· 

tup sofraya çıkarmak icsp 

eder. Soğuk su içerisine 

oturtmazdan evvel 11uyun 

içine bir ıı vuç tuz atıhuıa 

yemek daha çobuk soğur. 

---o--
Tü ü ko -
na 

ka 
arş o a

abuiu 
Çok sigara içilen •dala

rın perde ve koltuklarına 

tütiin kokusu ıincr. Hiç te 

hoı olmıyan bu kokuya kar· 

şı araııra odada kurutulmuı 

portakal kabuğu yakmak 

lizımdır. Evde yenilen por

takalların kabuklarından bi· 

raz kurutmak 

kafidir. 

bu iı için 

--o--
Elbisenin par
laklığı nasıl 

giderilir? 
Elbiselerdeki parlakhğı 

gidermek, y k !ardaki kir 

ve lekeleri temiılemek için 

birer fincan benzin, amon

yak ve ıuyu karıştırmah. 

Bir bez veya pamuk parça

sını bu mahluta batırarak 

manto veya elbiseyi silme

li. Kuruduktan sonra tülbent 

koyarak ütülemeli. Elbiıe 

yeni gibi olur. ................. ~ .............. _ .................. .. 

• e yeoı 

• 
mış 

Yeni hıırpte birçok mem 
leketlerde tayy re hücumla 

rına karşı geceleri şehirler. 
ışıkler söndürülmektedir. 

Bu hal yeoi bir şey değil 
dir. 128 sene evvel Prusya 

d Kleinbedungen halk 

memleketten geçen Fransı~ 

askerlerioia nazar•!dikkatin 
celbetmemek için evlerinde 

' ki ocakl ri söndfirürlerdi. 
--o--

Umumi Harp 
senesinde 

doğan çocukla1 
Umumi Harbin devam 

ettiği dört ıene içindeki 

doğumlarda dünyaya gelen 

yüzde yetmişinin erkek geri 
• 

kal n yüzde yirmi betinin 

kız oldukları dünyadaki do
ğumlar dair çıkan bir ista
tistikte görülmüştür. 

--o,--
Kurbağalar 
Yatıyaa kurbağ ! 
Amerikanın Kaozaa vili-

yetindc kurbağa yemek ka

tiyen yasaktır. 
Ba yasak bir Hır evvelin

den beridir. Bundan yüz se-
ne evvel Bosko adlı bir 

1ao'atkar tiy tro sahnelerin
de yılan, kurbağa ve ker-

tenkeleleri diri diri yutardı. 

Midesi bulanan viliyet va
lisi şehir meclisine bir ka
nun vererek bunu yasak et-

ti'rmişti. Yasak bili devam 

etmektedir. 

A iyı yaraladı 

; 941 OLONY Si f ı i Bayram Hediyeniz Eczacı ". EMAL K. ı 

lkiçeşmelikte Mehmet oğlu 

Ali, ortada hiç bir aebep 

yokken Mehmet oğlu Aliyi 

çakı ile kasığından hafif 

surette yaraladığından yaka
lanmıştır • 

ı KT AŞ'ın bu yeni kolonyası ol un. ı 

! HİLAL ECZANESi i • ~ .. H ........ Mtt~ .. ~H .. H ................ - .... ~ 

TAYY elet on 36 - 46 
Bayram Haftası 

8 - 1 - 941 Çar1amba 
Canlı bir tarih .. Yuksek bir aşk .. 

günü matinelerden itibaren 

Heyecanlı bir mevzu .. Çıldırtan 
bir kıskançlık 

3 Saatlık 

Üç erkeğin aşkı uğrunda bayatını 
fed eden bir kadın .. Ağlatırc sına 

hissi ve müessir bir aık dramı 

Beyaz si 
(HALiME) 

Sinema l<Udrctioin büyük baı k ıı 

TÜRKÇE ŞÖZLÜ 
MATiNELER: 
Bayram günleri .. 
Diğer günler .. 

Yalnız 8, 1 S te en son 

2 a u u 
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Tobruku 
düşmesi 
bekleniyor 

B. Çörçile Türk 
tütünü hediye 

edildi 

lngilizlerin 
müthiş hava 

akını 

.,~ mmm m 1 m mmm m• 

l~l~~~j ~~l~~L~j 
Gazyağı Ayşenin . evine 

Lsndra (A.A)-Son gelen 
ıaberlere göre Tobrukun 
ıukutu beklenmektedir. 

Londra, (A.A) - lngiltere 
başvekili Bay Çörçile Tür
kiyeden en nefis lürk 

Londra-(Londra radyosu 
8.15) Hava nezaretinin rea· 
mi tebliği : 

Sıkıntısı taarruz 

tütüuleri muhtevi bir paket 
hediye ıelmiıtir. 

--o--

Britanyanın çelik çemberi 
timdi T obruğu sarmıı bu
lunmaktadır. Çevirme hare
kltı tamamen ikmal edilmiş 
bir vaziyettedir. 

--o-- e·rleşı Ame
iç Italyan ku- rikada inşa edi
nandanı kaç- len y ~ni hır av-

tıla cı tayyare i 
Kahire, (A.A) - Neşro-

lunan bir tebliğde deniliyor 
ki: Bardiya teslim olmazdan 
bir gece evvel Siyah göm
lekli kolordusunun komutanı 

1 ile iki tümen komutanı luta· 
)arını bırakarak kaçmışlar 

f ve müdafaayı muvazzaf ko
mutana bırakmışlardır. Siyah 

Vaşington (A.A) - Yeni 
inşa edilen avcı tayyateıi 

piki uçuşu tecrübeleri yap
mıştır. 

Bu tayyarenin en büyük 

k•biliyeti ıı.mudi olarak 
birdenbire yere inmek ve 

derhal yükselmektir. Bu an
larda 1007 kilometre ıürat 

yapmaktadır. lngiltereye ve· 
rilecek tayyarelerden de 

, gömlekli komutanlardan biri 
ve maiyetindekilerin ekıe
riai ile birlikte Bardiycnıo 
timalinde ıönradan yakalan-

. mıılardır. General Bergon- vardır. 
· zoli ve diğerleri bili bulu- --o 

aamamııtır. Bunların motörln Amiral Leahy 
kayıklarJa kaçmıı olmaları 
muhtemeldir. 

--o--
Romanya da 
vaziyet 
Londra, (A.A) - Röyter: 

Vişi (A.A) - AmetikaDın 

yeni büyük elçisi amiral Le
ahy, mareşal Petene ıtimat-

namesini vermiştir. 

Büyük elçi Mareşale ayni 
zamanda Roosevcltin hu!usi 

bir mektubunu da tevdi et-
miştir. 

--o--

~imali Fransa üzerine dön 
bava kuvvetlerimiz büyük 
bir mikyaıda düşman üs
lerine hücumlar yapmışlar

dır. 

Flander muharebelerinden · 
beri ilk defa gündüz hücu-

mu yapılmış ve bombardı · 

man tayyarelerimize 100 av
cı tay;ıaremiz refakat etmiş· 
tir. 

Kaledeki askeri hedefler, 
topçu mevzileri bombalan· 
mıs ve hareket haJiode bu
lunan düşman askerleri mit· 
ralyöz ateşine tutulmuş ve 
sahilde devriye gezen düş-

man gemilerine de muvaf
fakiyetle bombardım;.n edil
miıtir. 

Royterin muhabiri bu müt
hiş bava h .. cumuodan bab· 
ıederken bu muvaff akiyeti 
1941 senesinin düşmana 

karıı indirdiki ilk darbe ve 
inıilterenin tecavüz plioının 
ilk alameti olarak tavsif et
mektedir. 

-d--

Amerika bari-

Şehrin her tarafında ve 
bilhassa Karataş, Karantina 
ve Güıelyalıda ıazyağı sıkın
tısı devam etmektedir. Bazı 
bakkalların herkes vermeyip 
istediklerine verdikleri ve 

bilhassa bu yfizden fukara 

tabakanın sıkıntı çektiği ~i· 
kiyet edilmektedir. 
Gene bu semte bir bakkal 

kendisinden ahı veriş etmi · 
yenlere gaz yok dediği ay
rıca bildirilmektedir. 

Ebcmmiyetle belediyemi
zin oazan dikkntini celbe
deriz. 

--o--
Evvel i 
gecek" 
zelzele 

Evvelki gece saat ~1.15 
geçe şehrimizde oldukça ıid 
detli ve 20 sauiye devam 
eden bir zelzele olmuştur. 

Zelzele kazalarda da şid
detli olarak hi11edilmiş 
hamdolsun nüfusca zayiat 
yoktur. 

Yalnız değirmcnderede altı 
evin bacaaı yıkıloııf ve du
varları çatlamıştır. 

ciye müsteşarı K.. 
1 
.. 0

-::-- • 

•1 S t b.. oy unun gı· 
ı e ovye u- • 

Romanyada sivil kargaşa
lıklar çıktığı hakkandaki ha· 
berler çok fazla mübalağa · 
lıdır. lngiltere hariciyesi, 
dlin Bükreşteki Ingiliz elçi· 
sinden bir telgraf almıştır. 
Bu telgrafta, Alman kıtala
rının gelmesi scbebile halk 
arasında muhakkak surette 
hoşnutsuzluk mevcuttur. 

.. k 1 • • •. yım eşyası 
Varo sun böy- yu e ÇiSi go- iktisat vekaleti, köylünün •• t••ı kendi giyim eşyasını kendi 

Bükreş ile Sofya arasındn 
ki telefon bati.arı, son gün 
lerde bilhassa kar sebibe1e 
hasara uğramıştır. 

Belki de Almanların Ro
manyadaki bütün muhabere 
hatlarına el koyduklaı ı bak-
1'1adaki şayia, bundan çık
mııtır. 

Romnoys elçiliği, Roman
y11da sükunetin ihlil edil
mediğini bildirmiştir. 

rı 

le m .morla- ruş u er elile yapabilmesi için üçbio 
Vpşington (A.A) - Bir- el tezgahı ve yine üç bin 

rımız. 
Kerşıyakadn belediye mın

taka amiri bay Ahmedin 
asker ailelerine ve halka 
gösterdiği suhulet ve yar
dımdan dolayı aldığımız bir 
çok maktuplarda şükranla 
anılmaktadır. 

Bu çok çnhşkan ve de
ğerli memurumuz bulundu
ğu muhitte her kesin tevec
cühünü kazaıımağa muvaffak 
olmuıtur .. Biz de bay Ah
medi takdirle anarız. 

o aza ı a a c 

leşik Amerika hariciye müs- kadar da çıkrık imal ettir-
teşarı ile Soviyetler Barliği mişti. 

büyük elçisi iki memleket Tezgahların köylüye tev-
arasındaki münasebetler hek- .ziine pek yakında başlana-
kında göıüşmeler yapmışlar- caktır. 

dır. Bu çıkrık ve el tezgih· 

Hırsızlık 
Tepecikte Şaban oğlu Ke· 

nan Zambak, Rahim oğlu 
Bayram Aganın evine gire
rek 150 kuruş değerindeki 
saatını çaldığından yakalan
mıştır. 

ları 21 viJAyete takıim olu
nacaktır, 

Diğer viliyetlere de birer 
nümune tezgahı verilecek
tir. 

El tezgihı verilen vilayet· 
lerde köylüler için kurslar 
açılacaktır. 

t ., fWA4V* 

Bocada Yukarı mahallede 
Mehmet oğlu Abdullah, lı

mail kızı Ayşenin e•ine 
taarruz ettiğinden yakaJan
mııtır. --o--
Palto ve şapka 
lüzum etmiş 
Karantiı:ıada InöoO cad

desinde Mehmet oğlu Ömer, 
Ilyazar oğlu Bencüyanın açık 
bulunan kapısından içeri 
girerek bir palto ve şapka
ıını çalarak Bit pazarında 
elbiseci Hasan oğlu Aliye 
satt:ğı tesbit edilmit ve suç
lular yakalanmıştır. --o--
Bıçak taşımak 

Birinci Kordonda Derviı 
oğlu Nurinin üurinde bir 
bıçak bulunarak alınmııtır. 

lkiçeşmelik caddesinde 
Mehmet oğlu Rliıtem •• 
Hüseyin oğ)a HlbnDnlla 
Üzerlerinde birer bıtak b•
lunarak alınmıştır. 

--o--
Zabıtaya 
Hakaret 
Karşıyaka 1717 nci ıokakta 

balkın sinemaya a-irmek iıte
diği ve izdihamın fazla ol· 
maıı dolayııiyle menine gi
den komiser Enver Erydmaı• 
Şevket Yaylım ile eşi Fatma· 
nın hakaret ettiklerinden ya
kalanmışlardır. 

o--

kolu kırıldı 
Keçecilerde Şükrü Saraç

oğlu bulvarında Kazımın in
şaatında çalışan SüleymaD 
oğlu M. Ali ve Abdurrah
man otlu Süleyman inşaabD 
tavan kısmını bağlantı yap'" 
tıklan 11rada bağlantınıJI 
kmlmasile 6 metre yüksek
likten aıağı dilşerek Meb• 

•met Alinin kolu ve SüleJ .. 
manın iki elinin bilek kı
sımları kırılmış ve tedaviıİ 
için hastahaneye kaldırıl· 
mışlardır. 
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Türk sinem cılığının en muhteşem zaferi 
ELHAM A 

Si EMAS YARIN Matinelerden itibaren 
1 S seneden beri IPEKFILN Stüdyosunda yapılmış olan 19 filmin bütün masrafları kadar büyük fedakirh lar göze alınarak yaratılan yirminci Tilrk 

filmini, zevkiselimi yüksek muhterem İzmir halkına iftiharla takdim eder. 
MEVZUV : Deddc•imiıin ninelerimiz , onların annelerimize, annelerimizin bize ve nihayet bizim de minilerimize dizlerimizin dibinde tatlı tatlı aa

Jatbğımız Efsanevi Şark masalından ahnmıı zevkine, güzelliğine; musiki ve şarkılarının nefasetine asla 
. doyamıyacağıoız harikulade şahane bir SANAT ve DEHA Abidesi 

·H V E C i GÜZELi 
ejisöril: Türk tiyatro hayatının eo büyük saaatkir\ Musiki : TGrk musikisinin en bftyük bestekarı 

ER' UGRU U SIN SADETTiN 
aa, Rollerde MONIR NURETTiN - HaZIM 

TALAT-NEJIHi-NEVIN SEVA -PERIHAN-BIHZAT-SAMi-KANİ 

'YNAK 


