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Meüova. to (A.A) - Y..ı 'llrklye 
B(lyU.k Elçlal B. Cavat Açıkabn itimat.
nan-ini ve~k üzere Kulhlteften 
lloUovaya selmi§tir. 
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YiNt ASIR Matbaasında basılmqtır. tlAn münderecatmdan mes'uliyet kabul edilme&.. 
1 

Ciimhuriflefla oe Cümhuriyet eh7ferinitl be~ ~.,_. trJcar ~ ,,...dfr. 
7 7 z: 

"Diep,, Akıncıları Geri Alındı l " 00 -- - - - - - ---l ·· 
• -~~~~~~~.~~~e .... 

iki tarafın da ağır insan Ruslaryen·
kayıpları verdiği anlaşıldı de? ağır z~

yıat verdı - Jk• • J Londra başarılan işit-o doydu~ mcm· 
IDCI 1 ouniyeti açığa vurmaktadır * 

zız 

Moskova haber • ven yor 
Cephe 
Meselesi 

Bir Rus müdafaa 
tebekesi ahndı 

Londra. 20 (A.A) - Dün aktam Bir Kanadalı Framm akınca elinde Wr v ed AI 1 lk 
branhk baurken Jngiliz .ı. ... cıl•n yor- Alman ukerlnba ceketini~ St- * oroneı e man a ı· iun. fakat ... Dünkerektenberi bab ralanlnlf hutalıane otomol»Wen 'Ye bir TfbdeP&e ,.,..., .... ""' r 
Avrupada yapdan en mühim muharebe- ha.tane treni çarp1f1Dalenn fiddetini ..,. ......... .......... 

* Bil,,,,_,, alMayı 
lıendl bePlflde 
ıoplamq INılıımıyor .. 

den Jqilterenln bab kıyalannda bir li- latmakta idi. Y arahlar ten ve mafrur • ı • k d ı d 
mana dönmütlerclir. Yüzlerinde hlll •i- görünüyordu. Berlin. 20 (A.A) - OreUn pnalfnde mevzı enne a ar atı ) 
yeh mavi ve kahve rengi peçeleme iz- Şimdiye kadar iki 9brma abıma Alman kıtalannm yaptıkları muvaffakı-
leri' vardı. iki parçalı tulumlar, .... iz ittirak eden bir er bu •ferki muharebe- yetli savqlarda :Kualar 15 al1astoltaD 
eyekkebalan sfymiflerdi. Sahildeki ev- nin bütün ıördiiklerinin en tlddetlial ol- beri 14· bin esir vetmif]erdir. 400 talık 
}erden aJuncdara aipralar verilmittir. duiunu eöylemittir. tahrip edilmiş veya ele geçlrilmlft.ir. 
Az eonra yeni puplar batka taııt ıemi- TEBUC Berlin. 20 (AA) - Vo)p ve Dem 
leriyJe ııelmlttir. Aakerler tarlu eöyliye- Londra, 20 (A.A) - Kombine ba- nehirleri arumda Stalingradm cenu-

. * 
Don kavsioin mer

kez kesiminde rek Jwn7onlarla geçıniflerdir. Kamyon-- reketler komatanbiuun tehliih bunda dHpanm bir mndafaa 19bebsl 
Jar etrafmda motösikletli polWer Diep b .. lnm hakkında dün eabah elimize 

1
eçaq w bllyUk bir cl6'1DU ---k-

olduiu halde .Bratle hareket etmitJer- 6 da ft8fl'olunan Ye Framazlara hareket pu1N yok edilmiftlr. Bu hareket_. ............ Wfe flMeg. 

ŞEVKET BiLGiN 

IMop teeriibeei. Wa Avru;••• UdDci dir. (8-a We '98tltaa1 da) ..-~ıs w 19......,..... ....... ... ...,.,
8 

Rm ... 
Mr HPbeain erPe ~ '8phe: JeriDcle 1300 em, 52 ~ w il top. 

•?-.... · ~ mUmniler ~ Ekmek IS. tı·bkalu artmıyor mıtralyös ve mayn atar kaybetmltlerclir· ............ .... 
•timali artık bil' alay met - --- Ber1'- 20 (A.A) -Alman remıt -~ 'H--"- 20 ( ... &') l'\Jı.1 n-.--1 miitalia etmiyor ._.. ...,, ... ....- uu. .muaa:ova, ~ - "&&e ~ut-
leketlerin ~ 118Jiik Wr lrmar· lili: ecll- roluıwı Sovyet tebllll: Kıtalarmm dOn 
pıun kop9eeiJ _.... ~· Ba- y• t k • ı • d •• B Kaflralyada ıa;um~ pce Klesbyanm cenup cloiulunda, 

==~:u= ıcare ve ı ı un ursa- ~~=n~~yegemlslne =~::.=:=1t=:le=t:;:ı.: 
l...a1- hl bir lammç temin etmiyeeeiilıi d 1 b arruz ederek batırmıştır. llllfbr. Diler kesimlerde ehemmiyetli 
;:";i. ıJ.u. ediyor ve lnı hmastüi dil· t ı d t tt• Stalingradda devam e_den ~ddc:tB sa- hiç bir deliflkllk yoktur. 
fllncelerlni '61le ifade Miyorlar: an s an u a av e e 1 vaşlar neticesinde tahkim ~ bir lloskova, 20 (A.A) - Son haberlere 

.ı _ Anslo s.Jmonlaır yalan ve mak dUşman mevkiler manzumesi hücumla töre Voronej cephesinde kaybettlk1'1'l 
i1oi1141a Wr ~ ildDcl eephelerde tallle- + uptedllmiştir. yerleri geri almak için Almanlann biri-
rinl eeert1• .............. B6t1n... ... BERLIN BILD R YOR D B h t (T I>Uşnandan 1s - 19 ağustosta Uç bbı biri ardından yaptıkları hucwn1ar pu.-
....... .... ............ anıvaffa- ' r • ~ Ç~ Z esir, '12 top 19 tank alınmıştır. JdlrtUlmUftllr. Rus kıtalan Almanlan 
i:lyef.....,_ ~~ a1j9· * -+....:.... Orelin şimalinde yapılan taarruzumuz ilk mevzilerine kadar atml§tır. Rua kar-
llldan ..... ~ • ..... ,.. •• a- St ı· b. ·· ıt· ro--• ...... e azan anasında Alman kuvvetleri u atustoa- ıı hücumlannm fiddetl her ilin bir az 
,..,. - eherlşsiz şartlar l(inde bile a lD ır u ı- ,..-.... VJ... tan beri 12 bin esir almış, 400 tank tah- daha artmaktadır. 
ıöz kamaştıncı zaferler bzamnışlardır. M filP . •ıı11111•••-t-• •.., 
• !.! :;.,.. ..... ~.· ::ı: .::..= daltor ıw.t lh paiada hGeumları :---~ = llSIR CEPHESllDE 19Yrllll•ı elıle ............ _,._ ahm müdilril old~ halde B~:ra sel- rulmuştur. DOşman dGnkil hava hare-
. ! Utl Okbaharmda Alman ortlu- ı·na.-p ....._.~' --a mit Merina. ve 1~ fab~ kltında 102 tayylı1'8 kaybetmiştir. * 

• - bnacbm Ba U191W. ·---~., •--• habubet ahm yerlerini teftit elmif ft 11•h İk• da 
im, A~ ~~ L....11-- LL--- ........ ,....... ..... IOftra tüccarlarla temuta bulunmutlm'· 1 ver 1 ay 
tents •• , • .. .nlUllllUm --.- OJllMI· ......... __ ..._ ~-· vekıı t6ccarl• yaptJiı ıarGtmede .... v.1•n"ı Şef · 
:reJeıl ... alaledm beri, Alman istih· :r-r-...,...-.. k&metln tedbirlerini izah etmlt n tlc· lll 12 RftO • d• 
... hı' 

1 

n ....... ~ mu- Bertin 20 (A.A) - Alman pzet.elerl cann bazı dileklerini diıale111lftir. * .vv esır ver 1 
.._ lılr lttlhU. .w-1 vlleutla• .J:i İngiliz .:e Amerikalılarm Fransız Ahi- Vekil helediyenin Terdlii zlJafette Af___._._ ......... ••il• * 
......... Bu lılffhM- ,.., tinde yaptıkları karaya çıkarma ~ baar bulanmuttur. .,..........,. ~ ld 
~ ~ .-0 floJmMlüi btlsünOn neticed hakkında tafaillt ve l•tanbaL 20 (Yeni Am) - Buna· DIP ....... ~eclllellD• ...... llD H•Jlda......m 
ı•s'mlm ••/1)-*~ ... ..:t tefsirler nepecliyorlar. (Folkişe Beo- da tetkiklerde babman ticaret Tekili lleın ............... .. .... - •1-11 ll;Jd• 
lllerlneW."•MB-w blihter) pzeteai di or ld· Çörçilln ilmi doktor Behçet Uz..._ lf)qla btan- _.... ..... il• dl. ......... ._.. plll= ~ htPll tam bir mu'vaHakıyete1zlikle ..J bula dCSamGftilr. Vekil toprak o8.te flm:m •fi il .. cssaslP. 1 il • 
altıq ..... ':.... ... 'tdr baldld fellketJe biten tetebbUalere b- tetkiklere dnam •tmlttlr. Ankara, 20 (A.A) _. A"8m'Man lal- LIMra, • (A.A) - Orta prk İJlll.. 
.,. 1ılr 11.ae 

6
' • rlflDJt bulun~ .. I>lep •bbaatl ayni Doktor Behçet Uz Af7oA ~ kllMtl .. mal laalaak _.. • B.pm-ncı-hjmdeld MllflklOr ....,. ....,.b.. ..... = auretJe netieelenm1"51'. Ç&çll bu --- da teftit etmit ft aktua dcant ....,_ YirJllbM z:~ ......,. ......... LwlrMa .a..ıt Wr .. ~ 

llCIR Nil P VEKiLi VE 
NllBll OGLU 

Stafan · 
Horty 

Rusyada bir 
hava muhare
besinde öldü 

.......... 20 (A.A.) - ıı.... ... 
klbwtl naibi UDiral llorilnin ~ 
ollu w Naip vekili Stefan Horti 
Rus ceplıeshlde b1r tayyare muhare-
1-inıle ... ~ tilmtıttür. 
Bu ..ı.ıı baarlanan il.car mll1t 
bayramı aenlikJeri bu haber Uzertne 
tehir edilmittir . 
Budapeşte, 20 (A.A) - Bugün Ma

car Aati ile 1aat 19 da başvekil Kal
lq Naip vekili Bortinln bamasmı 
tlzi& ipn bir nutuk 8Öyliyecektir. 
llM te dolan Stefan Sorti amiral 
llortlniıJ bOyGk olluclur. Kendisi 
uzun ..,.ıer hayatmı tayyarecliie 
huretmlt ve doluda bir mayıstan 
beri bava 11VQlatında yer almıştır. :.. .;&;:·=: =::...:&;; = ::-~ -::.........-::; ~ ~:.:;-- hUulc m..-ııı..r-:;-:..=:: : = ~ a...!ı ~ 

• MWiıftlr.• Stalinln emriyle~- ldaphaL 20 (Yem Am) - a.. P- otlu bucOn Belliclmlmr ~ 1UM1ee 1lı17ilk bir kıpıet ..w,or. 
Ba lahat ~ki......... (Berllner Bar.en Zaytung) .-ıan zeteler eylSJdea idbana çocuklarm ek- met fn&la lata1" ... W lwoanl- AWmıMrlD par1ak bir mulsl ftl'dJr. ---1--------

11 cephe behıdnde ....... 1mnna1a ••• yazıyor: İşte nihayet mqhur l1dncl ~ -- •tihbklarmm 300 ...... pbn_I- ..... ........ ..... palak (d ... amuh- A ma la 
..ıı.t oWuiu mtlstahkma kuNa il"" he kuruldu .. 10 saat için lngiilz ve Ame- muuun brarlafbiuu 7N'DUf1ar ... de Bthem llewıa-tıhlhı ~.: 'IW· ZDh ft melrtndıpolf ka"'6r- n r 
lllyor. Almanya ve orteklan kuvvetleri· rikahlar aceleci milttefiklerlni tatmin aJlladarlaT buna dair bt'I karar .,.dl- zlfeslnl ünak t1we Wle -t ı. harp ......... ..., ola a-nl Alek-
ldn en ll8)'flk lmmmı dola •vapna ettiler ve sonra her~ bitti. mecllilnl bUıdirmekteclirler. cektlr. anclmtn puolaaı mlma JaGcumdur. 
............... • Doyçe Algemayne Zaytung• fUD)an - '" Wk .......ı. baprı1ar di-

Bir felabtle ~ ihthnali ol- yazıyor : Bu ıe.ebbilsUn muvaffakıyet- Km· tur•· i ark E&lencelen· ., ........ Afdbda muvaffak ole-
........ ..,.._.. bnetlerinl '" şizllll askeri mOtebassıslann tasvip et- ' ...,..._ ~ etmı,orlar. Olapn tld 
..... le1erlnl ulfletweder. medikleri bir sergüzeşte atılablleeekle- ~ "°1Quılyle flllaret -. * 
Şa ...... hatU'll ıeıe:..:ai:!. pi.:: rini sanan lııgilbiler ve Amerikalılar ieln Bele dl ye ne ı si ...... ~~~o.. MOliko'Ya. 20 (A.A) - Sabalalqıa ._., A.......... el _._.___- iyi bir den oldu. Netice eVveldea talı- al '-:t!t ~~----:ı~ mn- -ima r.....t .._ı..ıuı... _.re Kleeb 

.,_ ...,_. sercektea _._, m1n edllebillrdi. kilere _,_ --.n ~.-.Y-· ----- --.... - ,... 
,.t~ Wr ...._. midir? Berlin, 20 (A.A) _ ın.mz 99 Anı. Bu ~hiç bir saman O.. nm cenubunda mihverin Don nehrini 

işte ın,m.ler lult: War yaptak· rikan kıtalarmuı yapbkJan barebder- d M1'8l Olmalelden memnun bJınmıdılı pçmele manffak olan birlikleri yok 
lan tec:rllbeler v: ,..-.IqnaJanla bu IU• de Alınan resmi ınaJıflUert tıımJm ... tar 1 n an D eile JMDll1 ~=·~inı~ edilmlftit • 
.ıin eevabmı vermiflerdir. Dlep taamı· şahede etmektedir: ~ Wrttlll i __ _.1 __ :..1-..ıı ... cesaretle ve Kremodarda Alm•nl•r büyük zayi. 
m iu-1 altmclaki topraklaraelldya~ Cenup cephesinin yıkılma11 ı.e'blyJe d d ~_,~~~=--1..a=:' ..... RomeHn atla seri ablnuttır. 5500 AllQ&n ildü-
t&lnel akmdır .. &andan en Stalin, Londra ve Vqinıtona ikinci cep- • t; n e llJ'YYA _,............. ka..a...,,._ ridmfltttlr 
wak bir~ yla kişilik millreleler ta- henin açıhn•smı illtimatom şeklinde 19- ı taarrusu herlresbı tmmderb'e ,_ • 
nfmdan yapddılt halde IGD .~ tenıqttr.12 IOnlilk mUhleti olan bu Ul- ::...J':: ~ll;:iı;-~-~-'f!:-~-~-~-~-~~-~-.~-~-~-~-':!--~-~-~-~-rt:A-~-~ 
tnlrla•la mleehha bir ~!8 .-- ümatom ilzerine Nevyork gazeteleri 3 '" tef)dlltçılılı !le olmU§tur. Umumi ;..::.::ı'.~::'~:Y-.-oe.-~~....o" ..r.~-:K!OC~'°° -..ı. ....... yapılan tecrilbenin ehem· ıtustofta Sovyetlerin ildncl cephenin .._._ dllfUnce General Ohlnlekln unutubnı-
mlyetlnl tllterlr. Biylece birleşmiş mil- ac;ılmasını istediklerini teyit etmt.ıerdl. BiP gfll'den ...... IHJl'lldl- KaııaP,,..ııta u......-..~ 78caıı ve yakında kendisinden yine 
Jetlerin bir ~ ziyade dUşmm· Bunun ttzerlne İngiliz başvekili Kahire ..._. _. ,azeı eflendL bahaedllecell merkezindedir. 
lanmı lmnetH bir ihtarda hulundnklan ve Moskovaya gitmek zorunda kalmıt 999• \o-V- U1 

1 

dıtı için KUltOr- Kahire 30 (A.A) - General Ohlnlek • • • • • • • • • • • • 
amhaJrbJrtv. ve yanında Ruzveltln mUmesslll oldu- Killtilrpark eilencelerl dUn seee K - Bk aene =ri-= si ade oyun ,_.. veda ~ında son iki ay içinde Mih-

lnılllder diyorlar ki: "u halde Staliıtl iknaa çalışmış, fakat ttl~kta belediye reisi tarafından aça- ~dz!yare __ _.. ıu.,!.n.ı bahçem, verden OD iki bin eeir alındıimı lfp et- Kanada Ba1ıve-
(Sonu Sahife z. Sütuıı u , • <Sona Sahife 1. Sütun 1 da) tarak bUyük fuar gazinosunda bir gar- e, Lunııı-Sahil.., Z, Sütan ı "8) miftir. *ı' 

den parti verilmiştir. DUn ölleden IOD- (Sonu e 

ra KUltilrpark bir gelin gı"bi .oslenmiş, kili söyliyor muhtelif pavyonlıa yeniden boyenmış, 
kış mevaim!nde bazı pavyonlarda ve ga
zinolarda husule gelen çat1aklar orta
dan kalkmıştı. 

Dün akşam pek, erkenden kala~ 
halk grupları Kültürparka akın etmece 
bqlamışlardı. Saat clç>kuza doğru KUl
türparkın btltün elektrik tenviratı ya
kılmış ve fuar zamanlarmda olduğu gibi 
ıUzel bir manıara, mükemmel bir gece 
baf)aıntftı. 

KilltUrparlmı muntaam ~da, 
Adeta nurdan bir gece içinde do~ 
pzinoJarda w Ktlltarpuk ~terinde 
mu.tema dakikalar ~

Gece saat dokuzda 10Dn KOltOrpu
ka ziyaretçi akım artnuş. prden parti
nin ftri1dlll fuer ........ IUllM. bir 
ll'UP tanfm&m ~. a.ce ran
..-. Od ... IQDW ........ 

..... ....., lalldaD •116••· KllelclJll ...... •• •• 

Ottava, 18 (AA) - lıl1lttefikleri teh
dit eclell tehlfbmn henilz ~ ol
dulundan 1-blsle ııCSylediil bir nutukta 
Kanıda Bapeklll M&yö llakenzi Jtlng 
ümlftlr ki: 

c Kınada hiç bir harp pyretiııi elir
pmemelicllr. Erkek ft bdmluduı ... 
mi clereeede lltlfac1e * nil hizmetler 
~-
"X~T...v~:x;eoor:~~Y-.:lr'-=C~~ 
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Ai yon Yolunda 
......................... ~ ........ . 

ı- ·-Tieat\n.V°EKiLIMı'Z .- ... I Çimentoların tevziine baş andı 
Yataklı vagonun 
Kıranta Bülbülü ! i 

1 lzınir Borsa i D"• k"'"" t- k J • • 
K .. ı·· k ....... ı·· .. h ki ' h • . k 1 un agı ' a ay' çı vı o:J· ye ve ov unun a arına eyetinı a- 1 .f , 

__ .. r et e esini .. e. 1 bul etti 1 ve manı atura e-şyası 
YAZAN : NW.!T lYR!BOZ ! !J· Atıfı;;an, muhteli; tevzi edildi 

lfler alıfıında yeni 
• yondaıı Alsaru:ağa hareket eden tı. Sade gi;i:ımis biri izim kıranla bül-

ekıprese Dinm:a yakın küçUk bir istas- büle cath. direJıfifler afdı •. 
l.!Clflda at1 - Bir arkadaşın _ _._ - Sizi taruvorum. dedi . . Gecenlerde T 1 Manifatura satıcılarının serbest bırafıılması-- • > ~ - • · icaret vekilimiz Dr. Behçet Vz ı- ~ 
ile k&mpm1ım:ıana yer1eştim. Tam we- sizin 'kasabaya yolum düştü size halke- tanbulda bulıman borsa reisi B. Cevdet na doğru fJir cereyan var •• Velrtllet tef· 
me1ı: .,,,.,_ -· ıKarııım zil ;Çalıyor ... Ha viode rastladım. Avaz avar. c köylü bi- Alanyalı ile borsa komiseri B. Cevat Ni- fıilıat ....,. ..... " r 
ijll.e yemelı: zili Jile ça:ldı.. Tek h-aşıma zim fencUmiz > diye papağan gibi .. U- zamiyi ikinci defa kabwl ederek borsa- ,;,- _.rı.,o ••• 
ımmııb. 'k:anııımı -cloyuruyorum .. Karş:ı- yordu:mız. O ne sözdü, bu ne ha-,.eket bey. nın iıtiııal ...........,,. olan muhtelıif mah· lzmire gelmiş bulunan 3000 torba bin liralık bir parti manifatura eşyası da 
da b1ç çenesi durmav:_ an ayakları terlik- dedi.. Bu k~r· re 'hak 1 muame~ <et- çin1entonun müesseselere ve alaka.dar hernan tevzi eclil-ec.ği gi-bi İzmir viliyet 

sullerin sahşı hakkında maliımat a1m1.1, b d li kıranta bir adam ... Onu tanıyorum... tiniz. Bu.rada kalacak değillerdi ya .. . . İnşaat sahiplerine verilmesine dün öğ- .emrine tahssi edilip halen lstan ul a 
alivre salı§olar üzerinde durulmuştur. Tı- 1 cı •. -Beni GOk şükür tan ıyan1amıştı... Geçiyorlardı işte ... M:ı:ımofib genç öğ- etlen -sonA. baı1anmıftlr. u~Ün çimen- bulunan 2()0,000 lir.alık nı.anifatura eş--

1 
caret vekili İzmir borsa heyetine, İzmit· 1 d d 1 k d k d k b 1 Akdeniz kıyılarının bir noktasında hir retınenden payınızı .aldınız :r.aonederim. to arın tevziine evam e i ece · tir. yası a ya ·ın a getirilece ve un ar 

k k .. ·· -'-' " --.>.. b--' <l b. ta bii'lloii.! mı · .... aıa ...;;.tahlilin b• ay -.una KACIT TEVZtATI t!a dtırdurulmav~ ttvzi edilecektir. 
aç oyı.ı "" a....,..., ·wU uarnn ır 'ran • kadar teslim edeceği hobubattan arta '~ 

toprak derebeyi itli bu... - Bene bak bayım .. . O söz eri bıragı- k 1 _,_ L-L-ıı. ___,_ ~ h k Dün belediye .ialje bürosunda kii. ğ1t Manifaturfl satışlarının serbestçe ya-
y Ankar da .. k koli _, _, _ ·- B··- 1-· L,_ \..nn -· " .. f a •c- ...... atın _.,eıot .-ı a - t ·- d l K k" l ı { d . t k·ı tı' l t 

b
a ld G a

1 
tur d eJku.ı.u.u.ı:: ya .. 

1
...... veli~ ~ı~ WUiUC~ u.u· --st kyt1ızunu~:_ ~n- kında direktif vermi,tlr. evzu e yapı nuştır. ese ·agıtcı ar pı ması etra ın a tıcare ve ·a c nce e -

tan u _ a. adata~! y a ı. . ~ .Ybi~n1~girli~ s1ıyımTwen:-~_1 .. ogbu.
1
or akçı arı rn lft.'Ill1'1 I Ticaret velrffinm: ayni zamanda İzmir ~n~~\.~lt~.le k.i.~~~lan79nı50hek"'.len ah~ba 1c;ı~ kikl-er ;,rg.p1lmaktad1r. Man;fatura satış-

i1U ,etırıyor u . ....,5 an 1\..1..L gı .uc> , on a r_ opriıi..i". arı ı c ~·o .. r· lairtikl . ,. ~ B A f .:-.ara~aruır_ u.un ı o ani a <'t. :f ]arı !erbest b1rek1lırea memlekete daha 
az.aı:netli... Ağzmda .üt'kçeUen fazla pek Genç : -""~' .. e"j. d9"· .. .. :h r:ı .,._ğı<j,, 19 00 kilo kese lcl!ıdı 'l>e 13350 fazla manifatura eşyası ithal edileceği 
te beceremediği ecnebi kelime1er dola. - İnanmm .. dedi ... Sizin bir derebeyi ~~~~~ ~ç ~ 8 l::i,ıı~r=uş, ıt a a.~ı «ilo matbaa kağıdı te"ri edilmiıtir. ve halkın ihtiyacını daha kolaylıkla te-
şıyor, geçtiğimiz yerlere o kadar vukızf· olduğunuzu işitmiştim .. . Bu adamların ır ~."':"''.'"'.~ ind .. me~ve d · KALAY TEVZ:iATI min edi~ceii tahmin cdilınektedir. 
. i.t.JZ ki s,an;ki Anadoluda doğmasıış Du SJJ.·t.ından çiniı-sinlL .. Sooıra d-a oniva :,...aca_!ı _ ır ı_ıının uzer e o~le ur u- İzmire gelmiş olan kalayların tevzii-
~oeuk ... Dı.trmadan baba.sına her gör- böyle mu.amele "'deı:si.niıı. f. \uz~- •lc;ıan h~k~~~~ı. ";,a~alı ne de dün ba,Ianmı.tır. Esnaf ve işçi 
dUğilnü soruyor, İstanbullu bir mahlebi Oğlu mahçup içeriye kaçtı. Ne de ol· 1~ :klf ~ ;_zr•t- '"'r4h i';_ ~?":ze birliklcril>in ha:ı::ırlulı~1 l;seteye göre es-
çeeuğunu andırıyor. sa genç babasını haklı O.ulmamı~tı. Ben ge e • 0 

_ • lı in~, sa gunu tu~- n-afa ve ay.rıca ıqÜes;esata, haetahaneler 
Baba oğul arasında büyük bir uçu· de dayanamadım atıldım. c~r birl'iltlerı btna~da ıd"!"e beyetlerı- ihtiyacına kalay tevz:i edilmiştir. Kalay-

rum var. Hjç çene& durmuyor tleıiimdi. - Bey biraz önce tanıyamadınız be- ".'n yapacakları ınuft~ek .bır ~opl~nbya cı esnafına da dün kalay venlmi tir. 
Gar90ııa. çıkışıyor ... Şef gar.ıonu ça~n· rıL. Alllma. ben tanırım. ~iz.i, dedim. :r,,;.,~eceıc ve aldıırı dırektiflen ızah MAN1FATURA TEVZtATI 
yor hanıya ben yataklıdavmı ... İşte -· Doğruıiıır l>ır toprak ~yısuuz ... Fakat H : •.• ... • .. izmire gelen ma.nifaturaların halka 
oranda ylyortım, her1<es görsün, işitsin dikkat... Devletin tuttuğu yeni köycü- """'' 'S1Jl'f:tte ogremlıgınnze ~. satışına ba lanmalr. ü'zeredir. Aynca \ 19 

GÜZEL B!R KARAR 

ÇiVi TEVZiAT! 

Belediye ia!fe büroaunda çivi tevziatı
na devam edHmektedir. Haftada iki de
fa. intaat çivi•i tevzi edilmektedir. Ala
ltadarlua nal mihi da tevn "dilmiştir. 

B~lediye iaşe biiroau hiitün dağıtma 
lşlerini büy-ük bir ÜT&t '--.C intiEamla yap 
maktadır. 

ASKER AiLELERİNE 
diye. Fakat ne garson ve ne de şefi bn lük yolu ve şu eğitmenler sistemi bir J:'."P•lan _!~aslar Ye ~!d" .edilen bart ne
.adama aldlrmlyorlar. Çünkü restoranda gi\n elecek Atanm et diğj ı:ilii o oları ~:r .. ""cnn~ 11Tbk uıe: Bide -cl\ındıtcalc 
vereceği b~ 10 lrun:ıfll geçmiyeee· efeıı.d:i, sizi de U§"k yapacak... bir ....,.. adı:ıı ~eı;elesı ~~· 
ğini biliyorlar. O hiç sikılmıyor. · - O vakte kadar toprağa girerim ~klar "" kıoa hır _._cı. eritilec..ı.-

- Aşçı başıya selam söyle ... Eline sal· ben ... Oğlan da kasabada köyde otura- tir • 
---* -*-

lık.. Pilav iyi ıılmuş, diyor. cak değil ya_ 
Oğlan balrasmın kabalıklarından ""' - Yok yok. O kadar uzak <leği1 .. Bu 

arasıra çatal yerine üç parmağını kul. yıl köy enstitl\Ierinin köye verdiği ôğ· 
\anmasından ~rln dibine girecek... retmen ve eğitmen beşyüzU aşıyor. iki 

Ne ise yemek bitti. Yataklıy.a geçiyo- yıl sonra hakıiki köy inkılabı ba~lıya· 
ruz. cak ... Ve sen ihtiyarlığında bunu göre-
Kıranta bülbUl ~ ceksin... dedim. Kollejli oğluna simdi-

den bir istikbal temin etsen fena olmaz. 
Kıranta biilbül hmnurdam'h... Oğlu

___ ..._ __ _. ____ _ 
Adliye Vekili 
lzmire 1!'eliyor 

-~~--..-~~-

Belediye, .bir~- Yardım 11ürosu fıadro· 
mııayeneha11esi a~tı.. $Una tayinler yapılıyor •• 
Belediye, Tepecikteki ternir.lik daire- Belediyenin asker ailelerine yardım 

sinde çocuk bakımı için bir ıalon ayır... bürosu için daimi bir kadro hazırlanarak 
m~ ve blr çocuk muaycı1ehanesi açmış- Vekiller heyetinde ta dik edilmi tir. 
tır. Belediyenin mütehassıs doktoru her Adsız kadroya şimdi memurlar tayin 
hafta ·cumartesi ve perşembe giinleri sa- edilecek ve asker ailelerine yardım işle
hahtan öğleye kadar buraya müracaat ri sistemli hir ısurette yürüyecektir. - Ali al şu sepeti .. Kaç para istiyo o 

köylU ona . 
- 2 lira baha .. 
- Bırak şunları ... Liraları • kuruş sa• 

nıYQ bunlar ..• 
Yataklımn koridorundan geçiyoruz. 

O önde koca göbeği ile koridoru kapla· 
tııJ§ Uerllyor. Tam bu sırada tren lcüçük 
bir istaayonda durdu.. 

Adliye vekili B. Hasan Menemencİ· 
oğlu bu ay -sonunda Ankaradl\n hare
ketle fzmire gelecek, fzmirdCn Aydın 

ı;ıun yamna girdL. Zile z= .. Zı:rrrr 
durmadan basıyor, bir kahve bir gazoz 
cetir -diye bağırıyordu. Kondokror al- zn 
drrmadı Çünkü bu adamdan en çok 25 
kur~ bah§iş alabileceğini biliyor.du. 

V elril Dalaman çiftliği!!· 
de mahf!iimlarm çaJq· 

arım tet?ıilı edecelı ••• 

edecek çocukları muayene edecektir. 

1 

Ayni suretle fuar, kültürpark ve tu-
Çocuk bakım ınuayenehanesl daha rizm n1üdür}üiü ilave kadroları da Ve

açılışında büyük bir alaka ile karşılan- killer heyetince tasdik edilerek beledi
mıştır. Buraya miir.e.caat eden hastaların ye reisliğine iade edilmj~tr. 
muyeneleri. yapılmakta ve ilaçları para
sız olarak belediyece verilmektedir. MODKOVA HABER VERiYOR 

Yataklınm öteki kapısından ~kın b.ir 
keidik gibi alyanaklı, çalın- göoilü, mai 
çepken "" hrmw p.lvırrlı teuıiz. alnı 
altınlı genç bir köylü gelini yanında a
kerdeıı yeni dönmUş kocası ile yataklı· 
nın 1<oriaoruna aalaı:Iar. Arkalarından 
sert bakışl1, yağız, kravatsrz elinae bir 
kltap taşıyan bir delikanlı da otladı va
gona ... 

Bizim kıranta bUlbül kendi tabiri.ıu!e : 
- Kondoktor hele gel Bi!.. Neden 

solruyorsnnuz bu 1<öyl.üleri buraya? 
Bit mi <iolilaurcaksınız biii"? .. 

Gen<; talebe kızardı. önüne hakarak: 
- Kehle yok bizde ağam ... 
KocaSı önce mahcup, sonra sert ser1 

bakarak : 
- Günah mı ettı"k .• girdikse buraya!. 

Yer göstermiyorlar kL • ~üncüye ge
çeceğiz biz ... 

Arkada sonradan öğretmen .olduğumı 
anlad1ğ.ımJ2 WvaWz, cak.et pantalctn

1 

eli kitaplı ge~ bu ~~ karıştı ... 
- Ne demek istiyorsunuz ... Buradan 

geçmek yasak mı?. Kirlet!Ikmi yatağını? 
Sen de unutma ki bu trende hepiniz bu 
köylünün alın terine, çarığının tozuna 
bağlısınız ... 
Artık delikım!ı kızm 'iİ" O köy eng.. 

titüsünün henüz taze alevini üstünde ta
şıyordu. İçimden tanrım - mesin bu 
alev dedim. 

Daha kesik, daha sert devam etti ' 
- O olmasa ne bu tren isler. ne de 

sen bu yataklıda gidebilirsin:.. 
Köylü delı'I<anlı : 
- Bırak eğitmenim!. Geqelim üçün. 

cüye biz ... YürU gi... 
Şimdi kalanlarda milnakaşa ba<laaıış. 

Ondan sonra bir ruıha ne öttü ve ne 
de göründü k1ranta bU..lbül-. ____ ,_.... .......... , ___ _ 
f<Ül TÜRPARf< f GlfNCELERI 

ı Baştarab J i•ci Sahifede) 

nebatat bahçesi, sıhhat müzesi, di.inkii, 
bııgUnkU ve yarınki İzmir pavyonunda 
meşgul olmuşlarclıı:. 

Zenginle~en hayvanat bahçesi nde halk 
neseli dakikalar geçlorliştir. 

Gece -yartSına doğru Kültürpark eğ
lenceleri son haddini bulmuş, bu sırada 
;ıda gazinosu civru-ındaki camlar arasın
dan hava1 !işenkler atı1mıştır. Dün gece 
Kiiltürpaı:kı binlerce k.iJıi ziyaret eyle
miştir. Kültürpark eğlerıcıeleri mevsim 
devamınca devam edecek, Bergama, Ti
re, Ödemiş, Kozak geceleri :vaıııJacak
tır. 26 »ğustos, 30 ~ustos ve 9 eyiül ge
celeri y.ap.lacak eğlenoeler daha miis· 
l:e!Ca olacaktır. Bilhasoa kurtulu.~ bay
,,,,_ gecesi KU!türpaı ·ta fener alııy.ları 

tertip edilecektir. 
Kiiltürpark ~lemıeleıinde bulunmak 

lir.ere b.ir çok kimseler civar v.iliyetler
cien ve ,kazalardan İzmire gelıruŞierdir .. 
Dün al<Jam ııelen trenler hayli kalaba
Iı ktL ----·----calı fıaza d 

13urour, 20 (A.A) - Mahsulü erken 
idra1< eden Bucak Jı:aza51 müstahs:ı1ler:i 
borçlandık1arı bububatı tehalükle tes
lim ediyorlar. Teslimatı 30 Eylıllde bah
si geçen "kaza halkı bu müddetin bitme
sinden iinee 1ıoıı;lan olan hububatı tes
lim ~ o~a1clardır. Harmanları geç 
yapılan diğer hza1uda da teolimat baş
lamıştır. 

·=·------------------------------:· 
f ! BÜ,~ÜK Hİ: A E J i 
~~~~~~"~---~~--~----~~~~~~~-~~-o 

Ben Bir Casustum! 
Geçen umıuni h•rı•te Belçikalı bir dilb erin haşından geçen hakiki bir ma..,ra 

-·· 2 ·-
Matta, erlesi sabah, Almanların vere

ceği vazifeyi almak üz.ere bastanede bu· 
lundu. 

Kendisine çamaşırlal' ve hastane ida
resi muamelô.tından bir kısmi!e iştigal 
vazifesi verildi. Fakat bu öyle bir iş idi, 
ki Marta sabahtan akşama kadar bir an 
istirahat görmemekte v genç kız akşam. 
layın ıtllesi ocağına yorgun ve bitkin bir 
halde dönmekte idi. 

Hastaneye intisap ettiği günden şöyle 
böyle bir hafta sonra, Marta, babasının 
gazinosunun evden ınedhaline yakın 

olan odasında Elizayı, annesinin kız 
k.aı·d,,siııi uldu. 

Teyusi Eliza, hiç bir şey :sUyt.=di, n
kat yl"zün ·!eki cok ciddi ve hazin vazi. 
yet Martay1, ta~ bir tcsliıniyC't il e ıı r 
§eyi dinleme&e mecbur etti. 

Epey uzun süren sUkilUen sonra Eli
za : 

- Kapıyı eyice kapadın m1?. Buraya 
yabancı bir kim;e girmez ya?. diye sor
du. 

Marta teyzesini temin etti. Fakat bu 
ihtiyat tedbirlerinin manasını birdenbire 
anlayamadı! Bereket ki Eliza vaziyeti 
iWıta pek geçikınedi! 

Eliza yavatça : 
- Marta. .. dedi, Bana hiç bir şey sor

madan istediğimi yapacak mısın?. Sana 
gok itimadnn var ... 

- Buna şUplıe yok, teyze. 
Eliz.a, '>muz >.tkısını attı ve göğsünden 

çık.archğt kiğıch verdi ve : 
- Marta ... 'Bir dakika bile kaybetme-

den bu kAğtdı Dol"'' e =dd · 9 nu-
maraya vereceksin! dedi, 

----. -
yoliy\e Muğ\aya gideTek D•1"man oih- Kızılayın te$elılıürü •• 
Jiğinde kurulan 'Zirai hapishanede çalı· Kızılay cemiy<:tinin Bucadaki sıhhat 
'8.D. ri.raatçı mahkUmların ç.a.iLqmalaırını l<"ampı na 100 k!lo pirinç. 100 kilo nohut, 
letlcilo: edecektir. 100 kilo kuru üzUm, 35 kilo pirinç, te· 

Dalaman çiftliğind"lci mahkılml.uın l•errüüude bulunan tüccardan 13. Suphi 
çaLşmab:rı çok ...,erirrili olmakta "\'e tak.-ı Erkinleı , 3 teneke sadeyağı leberrüünde 
diTJ.e ka~;lanmaktad1T. Vekil Dalaman • 11lunan Hüseyin İzzet Akosman ve 
çiftliğinde iki, üç giin kalacaktır. ~fohınet F eyzi Se_nek. bir teneke pey-

Adliye velt.ileti Dalaman çi ftliğinde· nlı· tebc-rri'ıünd~ bulunnn Ahınet Kara
ikinci bir zırai hapishane daha insa etti- dayı ve :ki teneke beyaz peyrtiı- teberri.i
recektir. B..ı r-etlc ç.iftlikte 1 000 zira· ünde bulunan Raşit Kayıra Kızılay ce
~ mahkUm ç.alışacakU<. Adliy" "<:lı:ili ıniyeli teşekkür etmektedir, Biz de bu 
bu arada Nazilli ceza eır ini de ziyaret faydalı ınüesseseye yardım eden tüccar-
edocekt;r, !arımızı tebrik ederiz. 1 

-----
} 'a anlaı· kampı 

--w--
Kmnp yeri te il edile· 

refr esaslı in~aat 
~apılacalı •• 

MENEMENDE 
BİR YARALANMA 
Menemende Halil oğlu Süleyman Er

yılmaz adında biri arkadası Arif Dere
liyi tabanca kW'Sunu ile yaralanuş ve 
tutulmuştur. Yaralı İzmire getirilerek 
memleket hastanesinde tedavi altına 

VeTemle m.ücacieJc oerniyetinin Ya- alınmlŞlır. - - -••---
manlar dağındaki kamp yeri cemiyet 
tıttafmuaa mal edilmek üzeredir. Kamp 
yerinin kad ... trolu h.ariıasuu bir heyet 
yakında mahallinde hazırlıyacak ve 
kamp yeri daha müsait görülecek bir 
mahalle kaldırılarak burada veremle 
mücadele cesniyeti ta.rafından binalar 
ve barak.,alar inşa edilecektit. 

Kampta kış mevsin1inde de iatifade 
edilecek şekilde bir gazinolu lokanta in
şası derpiş olunmaktadır. 

Veremle mücadele cemiyetinin Yaman
] ar kampında yaptıracağı İnljaat için bir 
i nşaat şirketi kurulması düşünülmekte
dir. Bu şirket hisse senetleri çıkaracak 
ve bunlar zamanla kıymetlenecektir. 

- Teyzeciğiın ... 
- Benden hiç bir şey sorııuyacaksın. 

demedim ıni?. 9 numaranın ikinci pence
resinin cam1na hafifee vuracaksın. Bir 
Wıfa vurduktan sonr~ iki defa daha vu. 
racaksın ve sana kapıyı açacaklardır. 

Marta yerinden kalktı. 
- Haydi Marta ... Seni burada bekliye

eeğim. Ben takip edildiğimi sanıyorum. 
O.nun için seni bu işe gönderjyorum, 
dedi. 

Marta, teyzesinin uzattığı kağıdı al
dı, yan ceplerinden birisine koydu ve 
hiç bir şey söylemeden kapıdan Çlktı. 
Almanlar, kör kütUk sarhoş, gülüyor
lar, oynuyorlar ve .. Bağırıp çağınyor
lardı. 

* M.artanın bu suretle dahil olduğu ca-
susluk te ki!Atı, işgal altındaki bütün 
Belçikada sıkı bir şebeke haline gel· 
miş1 muntazam, ,ustalıklı ve görünmez 
bir t~tb. Tarlasına giden bir ihtiyar, 
ekmek almağa çalışan elinde vesikalı 
bir kız çocuğu, aile ocağına dönen ma
sıını bir kadın, Hollanda hududundan 
ti DWıkerke kadar bu teşkilat namına 
çalışan unsurlar idi. 

Bu teşkil.il.tın itilaf askeri kuvvetle
rine hizmeti hem büyUk ve hem çoktu. 

Karta, t<>yze•inin ilk teklifini hiç iti
TllE etın~den kabul ederken. memleke
tin pek tabii bir ihtiyacına yanlıll! etti· 

İR TAVZİH 
19 Ağustos tar;hli gazetemizde çıkan 

'e ame1e R~san Gökçenin yaralanmasi· 
l ı• neticelenen kazanın belediye hava 
gazı fabrikasında cereyan etmediği, mez
kur müdiir!Uk ··nfından bildirilmesi 
üzerine tavzih olunur. 

Bıığdaym ııııosıınu 
70 hmoıqa atını$ .. 
Urlanın Babacan mahallesinde oturan 

Tahir karısı Zek:ye Çeşmeye giderek 
getirdiği buğdayların kilosunu 70 kuruş· 
Lan saltığı sırada tutulmuş, adliyeye ve
rilmiştir. 

ğine emi;J idi. Bundan başka, esrarlı ha
reket, gızlenmek, sakinane çalışmak 
Martanın zati tabiatımn da icabı idi. 
Ve, bu i~lere tamamiyle kapılmakta ge
cikınedi! 
Tanımadığı bir kadınla ten1as ediyor

du; bu kadının korsajındaki iri beyaz 
ba lı toplu iğne, aralarında tanışma n
sıt~~ i~. Marta ve bu beyaz başlı top.. 
lu ıgnelı kadın bir «meçhul> nam ve 
hcsabıı_ıa _çalışmakta idiler. Bu mıeç
hul> kimdi?. Kadın veya erkek miydi?. 
Belki beyaz başlı toplıı iğneli kadın için 
cbu> meçhul değildi, fakat Marlanm bu 
hususta zerrece maH1matı yoktu. 

Bu tem.aslarla elde edilen bir kaç bi. 
!et ve k.fı~t, tayin edilmiş o1an bir kaç 
h&?F esırinin Hollandaya gidebilmesini 
temin etti. Bu muvaffakıyet ve hayırlı 
netice_. . Martanıu casusluk işlerindeki 
hevesını daha ziyadeleştirdi. NıJlayet, 
teşkili!, Martaya daha büyük, daha 
esaslı, İakat daha güç işler verdi. Mar· 
tanın hastahanedeki resmi vazifesi, bu 
işleri yapmasını kolaylaştırmakta idi. 
Martanın casusluk hizmetleri böylece 

bir kaç hafta tabii bir seyir ile devam 
etti. Martanın da teşkilftttaki mevkii, 
iri ve beyaz başlı bir toplu iğne idi! 

* Marta, bir sabah hastalara mahsus be-
yaz çamaşırlar iizerinde .şöyle bir 1ez. 
k•re buldu: 

- BİTMEDİ-

(Bn~tarah 1 inci Sahifede) 

RUSLAR BiR AZ GEJRtLEDt 
Moskova, 20 (A.A) - Royter Ajan

sııun husus! muhabiri bildiriyor: Alı
nan haberlere göre Don kavsinin mer
keırindeki Sovyet müdafaa hatlarına 
karşı Alman hUcumu aynı şiddtle de
vam ediyor. Krasanya Süvesva gazete
sinin bildirdiğine göı"' bir ke<imde Al
man tank, motörlü piyade ve hava kuv
vetlerinin kütle halinde hücumu lizeri
ne Sovyet kıtaları bir gerileme. kaydet
mişlerdir. Kreskaya çevresinde Alman 
hücumları muvaffakıyetle neticelenme
miştir. Rus kıtaları tesirli karşı taarruz
larda bulunmuşlardır. Evvelki gün bü
tün 1<esimlerde Almanlar 1500 asker 
kaybetmişlerdir_ Bir çok tıınk ve lop
ları kullanılın•, bir hale sokulmustur. 
Alman kıtaları harp sahasına sel halin
de gelmeğe devam ediyor. Pazartesi ve 
Salı gUnleri Kotelnikovonun §imal do
ğusunda şiddetli savaşlarda Almanlar 
yeni hezimetlere uğramıŞlardır. Uğra
dıkları ağır kayıpları telafi etmek ve 
kuvvetlerini toplamak için .AJmanlar 
bir kaç gün hareketsiz durduktan sonra 
ihtimamla hazırlanmış yeni bir taarruza 
geçmişlerdir. Ruslar sayıca pek üstün 
kuvvetlerin tazyiki karşısında geri çe
kilmişler, bu suretle Alınanlar altı kilo
metre kadar ilerlemişlerdir. Yapılan bir 
sav~~ta bir Alman kıt.ası bozulmuş, bir 
çok top ve harp malzemesi bırakılmJş
tır. Almanlar ağır kayıplarla ilk mev
zilerine kovulmuşlardır. 

GROSNt PETROL BÖLGF.St 
TEHDtT ALTINDA 
MoskoVA, 20 (A.A) - RoyLer Ajan

sı bildiriyor: Savyet ek tebliğine göre 
Grosni petrol bölgesi gittikçe artan bir 
tehdit altındadır. Tebliğ Scwyet kuv. 
vetlerinin Grosni petrol sııhasının 240 
kilometre kadar şimal batısında Piyo
tigorok çevresinde geriledii!lni bildiri
yor. B uçevrede Kazaklar 300 Almanı 
kllınçtan geçirmişlerdir. Alman1'ar sür
atle takviye kuvvetleri getiriyorlar. 

Kleskaya ("evresinde çete muharebe
leri devam ediyor. Bir Sovyet birliği sa
yıca üstün Alman kuvvetlerlnin üç hü
cumunu püskürtmüştür. Koo1.\.!ınikovo
nun şimal doğusunda Sovyet devriye
leri Alman hatlarının gerisine bir gece 
baskını yapmışlar ve pek çok harp mal. 
zemesi tahrip etmişledrir. Kresnova 
çevreside kıtalarımız şiddetli dü~man 
hücumlarını pilskürtınUş ve bir Alman 
motörlü alayını bozguna uwatmıştır. 

Moskova, 20 (A.A) - Royter Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Don kavsindeki muharebeler siddeti
ni kaybetmeden devam etmektedir. 

Kızıl yılw• gazPtesi diyor ki Alman
lar Kalesk.ayada büyük muvaffakıyet 
kazanamamıştır. 1500 Alman subay ve 
eri öldiiriilmiiş ve bir çok tank tahrip 
edilmiştir. Fakat dü~man dalgalar ha
Hnde gelmektedir. 

Kresnovar bölgesinin doğusunda dağ
lık arazide vıldiler geni<lemektedir. Al
manlar cenuptaki bölgede cenahlarını 
t belit eden Rus kuvvetlerini imha için 
dağlık yerlerden ilerlemeğe çalışıyor· 
1 . Voroncjde Almanların şiddetli br· 
şı taarruzları 2ilskürtülınü~tüı:. 

ikinci.' 
Cephe ~ 
l'ieselesi 

---·---
' ' En fJiiyiilı alakayı 

hendi üzerinde 
toplamış IHılunuyor •• 
"Alnıan propagandası, meşhur istih

nkil.n1 hatlarnıw akıncılarunız tarafm
•daıı yarılmış olınasından miitevellit 
•kttgınhğı gidem1ek için Diep baskını 
•Almanlar tnrafJndan öniine geçilmiş 
•bir istila hareketi şeklinde göstermeğe 
·~alı~ıyor. Halbuki daha hareket baslar
cıken bunun tecriibe nıahiyctinde oidu .. 
ı ğıı bilditiJmi~t.i. Bu sayede şu netice
ıcleri elde etnıi!S bulunuyoruz: 

ııl - Abnaıı ınüdafaa sisteıniniıı rnu
"kavenı:et kudr.eti yekJanmıştır. K-oman
udorlar 9 saat düşmanın güvendiği is .. 
~tihkfiıınlara hfi]{İtn o1mu~1ardır. 

.. 2 - İlk defa olarak miihim sayıda 
nku,·vetlerin ve ağı..rllklarııı karaya çı-
11kathna teşebbi.isli ynpılnııştır. Tankları 
1•Çıkarn1ağa ınah ·us ye.ni vasıtalar da 
ııtecriibc edilmL'5lir .. n .. 

İııı:ilizler demek islivorlar ki bir tü· 
men.in Cevkolade mibtııhJrom kıyılara 
çıkn1asına mılni olamıyan Almanlar ya • 
rın daha biiyiik kuvvetlerin tam teçhi· 
zatlı bilyiik orduların çıkarılmasına da 
engel olamıyacaldanbr. Biltiin iş bü~iik 
çaı>ta fedakarlıkları göze almakta ve ka· 
raya ayak basacak olan orduların ilı:
nıaliııi inlota ız yapnıağı temin edecek 
\'asıtalara ına1ik o1maktadır. 

~urada dıivanın ruhu belirmektedjr. 
ikinci cephe, her şeyden evvel mil· 

yonhın:a tonaja · tiyaç güsım-e.n iştir . 
!\ ütteflkler bunu ııağlamışlımıa büyük 
kayıplardan salruıacakları zannedilemflL 
K anaa!iıııiue Mısır ve uzak doğu ttp
bclerinde uğradddan beırimetler Angt. 
Saksonlarm a!>kerl lrndtetleri hakkında 
bir fikir vermcl<lco çok ıızaldır. 

Zira birleoımi~ milletler, buralarda en 
modern harp vasıtalarını bütün genişli
ği, ile kullanınağa hiç bir zaman iınkart 
htılaınndıklaı~ gibi savaşa soktuklan 
kuvvetler de daima asgari ölcüde olmuş
tur. 

H•lbuki Britaıı~·a adalnı-uıda en müt
hiş silahlarla mUcelıhez, en modem va
•ıtalara malik m.ilyonlnk ordular mev· 
cuttur. Bu Qrdular hem deııtt ve ı.
lıava hakimiyetinden istifade etmek ils
iünliiğiinc de nıaliktirJer. 

l\liittefikler ikinci cephenin diinya as· 
kerlik tarihinde eşi görülmemiş derece
de giiç ve zayiatlı tc ebbiislerdca bİl't 
olacal!:•ıu mütlıikfüler. Biliyorlar ki bu 
IC!jebbüse atılıı:keıı belki de tahminleri 
çok aşan kayıplara göğ~ germeleri Ji. 
zını gelecektir. 

Hiilasa, mlilteGklcr ikinci cepheyi aç· 
mağa karar \'Ctn1işlerse bunu nerede 
r~arakları en ~ol;: merak uyandıran şey
dir.. 

Dieı• teşebbü:;ü bir aşıl'lmaç hareke· 
ti de olabilir. Bir kerrc bu akında kul
l&ıulan kuv\·efüı büyiikliiğü Alın•nlanı, 
ispanya mımndan Barcntz denizine ka
dar ıı•.anan binlerce millik kıyılar ÜZ&
rinde ve her noktada ünenıli kuvvet· 
lede ıniidafaaya lıazır olmanın kesin bir 
zann·et olduğ"Unu anlatmıştır. Bu se-

beple Alnıau ba.1kumandanlığı ioter ;.. 
temez Rusya sn\ aşına ayrılan ihtiyatla
rın mühim hiı· kısmım tekrar batıya 
göndermek ve bu11ları batı cephe•lnde 

mıhlamak zorunda kalacaktır.. Bundan 
daha az miihlm olınıyan bir nokta müt
tefiklerin batıdaki hava üstiinlüklerine 
knr~ı koymak için doğuda hayati mahi
yette rol oynıyaa hava kuvvetlerinden 
mühim bir kısmın geri çekı1mesi ola
caktır. 

Üçüncü blr noktada, bugfuıe kadar 
~llsır cephesine durmadan takviyeler 
gönderen Almanyanın bundan~onra ay
ni nisbette tnkvıyeler gönderıneğe mu
•·affak olmaması ihtimalidir. Diğer ta· 
raftan İngilizlerin gelecekteki tehlikele
ri önlemek azmiyle Mısır cephesinde ta
arruza geçmeleri ve mareşal Romel ku· 
mandasuıdakl kuvvetbrl Mısır toprak
Iıaındau çekilmeğe mecbur etmeleri 
mümkündür. 

Şurası muhakkaktır ki çok muazz
biı- ordu ayni çapta vasıtalar harekete 
getirilmeden ikinci cephe açılamaz. İyi 
haber alan İngiliz kaynaklan bu yıl -
ıııuıdan evvel Almanların müttefikleri 
Avrupa kıyılarında ve kendi karşıların
da bulacaldanna kanaat getinniştir. Fil
hakika Alman harp makinesinde bü
yiik gedikler açılması ancak· böyle bir 
t~ebbüsün ger ekle.,<ınıesioe bağlıda. 
Bu sebepledir ki ikinei cephe meselesi 
en büyük aLikayı kenai Uzerinde topla
mı$ bultınuyo.r •. 

ŞEVKET BİLGİ1' 

BERLIN BiLDiRiYOR 
(Haşlarafı 1 inci Sahifede) 

muvaffak olamamıştır. Bunun için Lon
draya döndüğü zaman askeri mütehas· 
sısların fikirlerine rağmen muvaffakı
yetsizliğe uğrıyan hareketi yaptırmı,,tır. 

Tokyo, 20 (A.A) - Japon hükUmeti 
sözcüsU Moskova konferansı hakkında: 
cMoskova konferansı, üzerinde mUtaliia 
yürütiilecek mühim bir neti<'e vermiş 
değildir .. • Demi:ifü .. 

• 
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SAHIFE4 

SiY ASI V AZIYEr 
~ . . . . . . . . . . . . . . 

In~ilizler teşeb
büsü ele alma
ia basladılar 

---*---
Hin istanda sülıunet .. 
E:oezHlJa harbe doğru 
~id&yor • Avrupada 

ıdasszldı •• 
R~.d.;;o gazetesıne göre günün sıyasi 

n;anzarası ~öyle görünüyor: 
Frru1'ız sahillerine yapılan asker çı

karına te~ebbüsü günün en heyecanlı 
olayı olarak öteki hlldiselerin ön pliiru
na geçm:ş bulunuyor. Bugün gelen ta
maınlayıcı haberler, bunun şimdiye ka
dar yapılan çıkarma hareketlerinin en 
büyüğü olduğunu göstermektedir. Al
manlar karaya bir tümen çıkarıldığını 
söylemişlerdir. 

Acaba bu ikinci cephe için bir başlan
gıç ırudır? Bugün bu suale menfi cevap 
,-erilebilir. İngilizlerin ikinci cephe kur
mak için bu teşebbüsü yapmadıkları 
anlaşılınıştır. Çünkü evvelden Fransız
ları harekete iştirak etmemeğe davet 
etmişlerdir. Bunun bir sebebi Fransız
ların Sen Nazerdeki çıkarma hareketin
de İngilizlere büyük yardım etmiş ol
malaı·ıdır .. Hareketi geniş hedefli sanan 
ve hemen İngilizlere yardım eden Fran
sızlar, sonradan Almanların misiJleme 
hareketlerine hedef olmuşlardır. 

İngilizler ikinci cephede Fran.•ızların 
yardımını da hesaba katıyorlar. Bunun 
için birbiri ardı sıra yapılacak çıkarma 
hareketlerinde Fransızların yardımı is
tenilmemektedir. Böylece yardımda bu
lunan ve sonra Fransada Almanların 
elinde kalan Fransızların emniyet ve 
itimadının sarsılacağı tabiidir. İngilizler 
asıl yardımı, hakik1 ikinci cephe teşeb
büslerinde beklemektedirler. 

O halde bu teşebbüsün manası ne ola
b'lir? EvvelS., Almanlari doğudan ba
tıya asker çekmek zorunda bırakmak, 
ikinci bir sebep te tecrübe yapmaktır .. 
Bu asker çıkarmanın bir gün gelip te 
ciddi olarak yapılacağına şüphe yoktur. 
Bunun için sahillerde ne gibi engeller 
olduğunu ve bunları gidermek için ne 
yapmak llizım geldiğini anlamak lllzım
dır. Almanlar, batıda geçilmez ve aşıl
maz müdafaa hatları korduklarını söy
lemişlerdir. Her halde İngilizler bu te
şebbüsle hedeflerini elde ettiklerini bil
diriyorlar. 

M'hverciler bu teşebbüsü alay eder 
gıbi görünmekte iseler de, bu alaylarda 
biraz da asabiyet sezilmekt~dir .. Yakın 
bir mazide Britanya adalan Alınan isti
ııı tehdidi altında görülüyordu. Fransa
nın ytlolmasından beri Alınanlar vazi
yete böyle bakmağa alışmışlardır. Şim
di bunun aksine olarak Almanlar Man
şın cenup kıyısının İngiliz istila tehdidi 
altında olduğunu görüyorlar. Batı Av
rupanın işgali bir zafer değildir; asıl za
h.r, Büyük Britanyanın işgalindedir .. 
Mihver Alman halkına böyle vaitte bu
lunmuştur. 

Bu teşebbüsün Moskova görüşmeleri 
ile bir alllkası var mıdır? .. 

Mihvere göre bu hareket Stalinin em
riyle yapılmıştır. Bunun doğru olmadı
ğı muhakkak olmakla beraber, Mosko
vada bu mühim meselenin görüşüldüğü 
de muhakkaktır. Belki de Mısırdaki İn
giliz komutasındaki değişiklikler de bu
nunla allikalıdır. Ricinin yerine Mongo
merinin gelmesi İngilizlerin bu sahada 
da faaliyete geçmek niyetinde oldukla
nna b!r delildir. 
. 1942 yılı yazı geride kalırken ve kışın 
dı. yaklaşır ve 1943 senesi de gelirken 
İngilizlerin yer, yer teşebbüsü almak 
kararında olduğu görülmektedir.. Salo
mon adalarındakı taarruz da bu kararla 
ilgili sanılmaktadır. Japon propagandası 
tarafından _yapılan bütün gayretlere rağ
men buradaki teşebbüsün birinci ehem
miyette ve muvaffakıyetli bir teşebbüs 
olduğu anlaşılmaktadır. Japonlar nasıl 
ü.ıen ilse atlıyarak uzak doğuyu işgal 
etmişler.e, şimdi de müttefiklere düsen 
vazife de Japonları bu U..lerden birer 
birer atmaktır. ' 

Hİ1'-.'DİSTAN MESELESİ 

Bu Amerikan baskısı üzerine Japon
ların Hindistanı istilllsından daha az 
bahsedilmeğe başlanmıştır. Esasen Ja
ponların bütün limitleri Hindistaru içe
riden gelecek bir harekete bağlanmış 
bulunuyordu. Bununla beraber, Hintli
lerle İngilizler arasında bir anlaşma te
m:n edilmodiği takdirde vaziyetin nor
rr.allcsmesi mümkün olamaz. Bazı ha
berler Hint kongre partisi erkaniyle İn
gilizlerin bir anlasınaya temayül göster
d;J~ •pr' ni bildiriyor. 

!<;, r ' haber teeyyüt ederse artık 
H ·ndist2: da 1 apon tehlikesi tamamiyle 
kalkacul.:tır. 

BRFZİLYA VAPuRLARI 

Son batınını1 beş vapur yüzünden 
~.rezilyan.n da harbe doğru gittiği görü
luyor. Brezilya cenup Amerikanın en 
büyük ve en zengin kaynaklara malik 
bir ıl'er:ıleketidir. Brezilyanın harbe gir
me i blitün kaynaklarının harp gayret
Jer!ne hasrını icap ettirecek ve siyasi 
b~kıından da birleşik Amerikanın pres
tı1ını ku"'~cticnd~recektir. 

llARP SONUNDA 

llaı·ıı >onunda Avrnpada alınacak ted
bırler İngi:tere ve Amerikada ciddi bir 
k?nu teskil etm~ktedir. Buna da sebep. 
l·ıiro• c-ıha., harbinden sonra Avrupada 

• 

Askeri 1 Vaziyet I 
--------~~ ~~~~~~~ 

Diep çıkarmasının ilk kısmında 
lngilizler, ikincisinde Alman

lar muvaffak oldu 
Don dirseqinde Almanların vaziyeti nazilıtir.Ye· 

ni bir hamle belıleniliyor •• 
Rdyo gazete.sine göre Fransa sahille

rine yapılan lngiliz baskının mahiyeti 
dün ve bugün alınan haberler ile aydın~ 
lanmış bulunuyor. Dün geceki Alman 
tebliği karaya çıkarlıan bu kuvvetin bir 
tümen kadar olduğunu, ayrıc.a kuvvetli 
bir donanma himayesinde 2 6 gemilik 
bir asker kafilesinin de az ileride bekle~ 
diğini fakat birinci çıkarmanın muvaf
fak olmaması üzerine bu 26 geminin de 
dönmek zorunda kaldığını bildirmiştir. 
Bu tebliğde hava muharebelerinde 8 3 
düşman tayyaresinin düsürüldü~ü de 
vardır. 

Almanlar bu teşebbüsün bir istilii te
şebbüoü olarak yapıldığı fakat muvaffak 
olamadığı kanaatindedirler. lngilizler 
de bunun tamamiyle ak.ini iddia edi
yorlar. Ve esalflen hareket başlarken 
F ranınzlara hitaben neşrettikleri beyan
namede bunu söylediklerini, Fransızla
ların beyhude yere Alman misjlleme 
darbelerine uğramamak için daha başka 
teşebbüoleri bekleyerek hiç bir hareket
te bulunmamalarını tavsiye ettikleTini 
ve hareketin çok iyi netice veren bir de
niz, kara ve hav& kuvvetleri iş birliği 
tecrübesi olduğunu söylüyorlar. 

Bu hadise üzerine mütalialanmız
dan evvel, bu gibj çıkarma hareketlerin
de ve kıyıyı müdafaalarındalc.i esaslar 
hak.kında bir kaç kelime söylemek isti
yoruz: 

Çıkarmada en başlı esas ıudur: Düş
manı ıahile ayak bastırmadan vasıtaları 
içinde imha etmek, eğer düşman karaya 
çıkmıı iae, hareketi mevzileıtirmektir. 
Sahile çıkmak istiyen taraf için de esas, 
karaya ayak basmak heman bir köprü 
başı kurarak geriden gelen kuvvetlerin 
daha emin halde karaya çıkmalarını 
kolaylaştırmaktır. 

Bu esaslara göre Diepe yapılan İn
giliz çıkarma hareketi birinci safhadan 
muvaffak olmuş, ikincide de Almanlar 
muvaffak olmuştur. Fakat Almanlar ne
ticeyi yine tamamlayamamı~lardır1 Çün 
kü karaya çıkan kuvvetler pek az zayi
atla geri çekilmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu geri çekilme, çıkarma hareketlerinin 
ön saAıalaTından biri.Aidir. Bu geri çekil
me hareketin çok iyi ve düzenli bir 
halde yapılme.sı, bu çıkarma hareketinin 

Hususi Alman 

mevzii mahiyette yapıldığı hissini ver
mektedir. 
Manş kıyılarındaki Alman kuvvetle

rinin çıkarhlması İngilizleT için liizımdır. 
bu 'tölgelere mühim hava kuvvetle
ri getirilmek mecburidir. Bunun için 
Almanlar doğudan buralara bir çok 
ihtiyat getirecekler ve bu suretle do
ğu cephesinde Rusların yükü bir de
receye kadar hafifleiyecektir. Çünkü bu 
son İngiliz teşebbüsü, Fransa sahilleri
nin henüz karaya ayak basılamıyacak ka 
dar kuvvetli olmadığını isbat etmiştir. 

SOVYET HARBi 
Alman-Sovyet harbine gelince: Bu

günkü Sovyet tebliği, Rus1arın Krasno
darda üstün kuvvetlerin hücumu hasa· 
biyle geri çekildiğini fakat Kleskayada 
Alman taarruzlarının kanlı zayiat verdi
rilerek püskürtüldüğünü ve diğer cephe
lerde kayde değer bir değişiklik olma
dığını bildirmiştir. 

Krasnodar şehrinin zaptı ile Alman
lar Kub8n nehrine her taraftan varmış 
oluyorlar. Bu sebeple Taman yarım ada 
'Jındaki tutunmakta olan Rus kuvvetleri
nin durumu zorlaşmış olur. Fakat Rus 
Karadeniz filosu baki kaldıkça hu kuv· 
vetlerin denizden çekilmesi imkinı var
dır ve arazinin bataklık olması da bu 
kuvvetlere bir müddet daha mukavemet 
imki.nını vermektedir. 

Evvelce de söylediğimiz gibi, cenup .. 
ta yapılacak taarruzları Almanlar için 
muvafakıyetli görmüyoruz. Çünkü kuv
vetler büyük kısımlar üzerine sürülmüı 
olacak ve Rus mukavemeti her an için 
artacaktır. Burada ancak Stalingradı şi
malden çevirmek li.zım geliyor. Bunun 
için de Don dirseğinde yeni ve mühim 
bir hamle lazımdır. Bunun kolay olmı
yacağı ve genişletilmesinin güç olacağı 
aşikardır. 

Dün Orelde yapıldığı haber aldığımız 
Alman taarruzu hakkında bugün Alman 
tebliği malUmat veriyor ve 14.000 esir
le bir çok malzeme alındığı bildiriliyor. 
Biz bunu ancak Viyazmanın yükünü ha
~iAetmek için yapılabileceğini söylemiş
tik. Alman tebliğinden arzu edilen neti
nin elde edilemediğini görüyoruz. Çün
kü cephenin diğer kı9ımlarında Sovyet 
taal'ruzları eskisi gibi devam ediyor. 

tebliğine göre 

Diepte karaya çıkan 
tanklar tahrip edildi 
Almanlar 400 ölü ve yaralı verdiler- Müt· 

tefilılerın Jıay ıpları fazladır 
Ber!in, 20 (A.A) - Tebliğ : 
Hususi bir tebliğ ile bildirildiği gibi 

İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Degolcu 
kıtalar dün Fransanın Man.ş sahilinde 
25 kilometre genişlikte bir yere çık81'
ma teşebbüsünde bulunınuşlardır.. Bu 
teşebbüs büyük deniz ve hava: kuvvet
leriyle karaya çıkarılan tankların hima
yesinde yapılmış ve Alınan kuvvetle
rinden mürekkep sahil muhafızları ta
rafından püskürtülmüştür. 

300 - 400 çıkarma taşıtı ile karaya çı
karılan düşman kıtaları, Alınan başko
mutanlığının ihtiyatlarını kullanmasına 
lüzum kalmadan kısa bir mesafeden ya
pılan muharebelerde yok edilmiş veya 
denize atılmıştır. 

Karaya çıkarılan 28 tankın hepsi de 
tahrip edilmiştir. ş:mdiye kadar altmışı 
Kanadalı subay olarak 1500 esir ahn
rnıştır. Düşman pek çok ölü bırakmış.
tir. Alman kayıpları ise ölü ve ya
ralı olarak 400 den ibarettir. 

Sahildeki bütün üsler ve topçu mev
zileri, telsiz tesisleri kıtalarımızın elin
dedir. 

bir çok llcil ihtiyaçların baş göstermiş 
olmasıdır. A vrupanın birinci cihan har
binde olduğu gibi bugünkü umumi du
rumunu gıdasızlık teşkil ediyor. Çörçil 
:ki sese evvel Hitlerin istilllsından kur
tarılacak memleketlere iaşe maddeleri 
gönderileceğini ve Naziliğin yıkılmasın
dan sonra ayni yardımın Avusturya ve 
Almanyaya da yapılacağını söylemişti. 

Bir sene sonra Londrada toplanan Av
rupa milletleri hükümet ve mümessil
leri yine bu konu üzerinde mühim bir 
anlaşma kabul e1.mişlerdir. 

AVRUPADA GIDASIZLIK 

Avrupanın gıtlasızlık meselesi cidden 
mühimdir. Mesela, birinci cihan harbi
nin bitmesinden üç sene sonra Viyanada 
200 b:n talebe üzerinde yapılan bir araş
t:rmada bu talebenin yüzde 46 sının çok 
gıdasız kalmış olduğu, yüzde ellisinin de 
gıdasızlıktan muztarip bulunduğunu 
ancak yüzde dördünün kafi gıda alabil
miş olduğu tesbit edilıniştir. 
Şimdiden düşünülınesi mevsimsiz gö

rülen bu mesele cidden mühimdir ve 
Avrupanın pek çok yiyecek maddesine 
ıhtiyacı olduğu halde bunlara karşılık 
verecek hiç bir şeye malik olmadığı acı 
bır hakikattir .. 

Çıkarma hareketinin devamını temin 
için açık denizde 35 nakliye gemisinde 
ve pek sayıda kruvazör torpido muhrib) 
devriye gemilerinin himayesinde hazır 
bulunan düşman kuvvetleri müdahale 
edemediklerinden başka topçumuzun 
ateşiyle ve hava kuvvetlerimizin taar
ruzlariyle ağır kayıplara uğrıyarak ha
reket noktalarına dönmek zorunda kal
mıştır. 

Bu büyük kuvvet İngiliz limanlarına 
çıkarılıncaya kadar Alman uçaklarının 
devamlı takip ve taarruzlarına uğramış
tır. 

Düşman nakliye kafilesi topçumuzun 
ateşiyle üç muhrip, iki torpido ve 2 nak
liye gemisi kaybetmiştir. 

Alman hava kuvvetleri de bir muh
rip, bir hücumbotu ve bir devriye ge
misiyle 13 bin ton tutarında beş nakli
ye gemisi batırmış, dört hücumbotu bir 
romorkör ve bir hususi ihraç hücum 
gemisi ve 15 bin tonluk beş nakliye ge
misini hasara uğratmıştır. 

Kaçmalı;ta olan İngiliz deniz kuvvet
lerinin bombalanması esnasında Alman 
uçakları Port Mws limanlarının rıhtım 
tesislerinde, doklarda, cenup İngiltere 
sahiller:nin diğer ehemmiyetli hedefle-

rinde ciddi hasar yapmıştır. Bu hareket
lerde Alman ha~a kuvvetleri 18 tayya
re kaybetmiştir. 
Alınan karşı koyma toplarının ateşiy

le ve hava muharebelerinde 112 düş

man tayyaresi düşürWmüştür. 17 Al
man tayyaresi kayıptır. Alman tayyare
cilerinden bir kaçı açık denizde kurta
rılmıştır. 

19 ağustos gecesi düşman çıkarma 
kuvvetleri birden bire Alman hafi! de
niz kuvvetleriyle karşılaşmıştır. Alman 
deniz kuvvetleri asker dolu bir çıkarma 
taşıtını ve büyük tonilatoda top çeker
leri batırmış,tır. 

Kuvvet)erimiz bundan başka top ate
şiyft? bir filotilla kumanda gemisini ve 
müteaddit hücumbotlarını hasara uğrat
mıştır. 4 düşman tayyaresi de düşürül
müştür. Bir Alman denizaltı avcısı bu 
hareketlerde batmıştır. Almanların ye
gane kayıpları budur. Düşman çıkarma
sına karşı müdafaa eden bütün kuvvet
ler örnek olacak bir tarzda hareket et
ınislerdir. 

AS'IR 

DIEP DENEMESi 
---*·---

Bu akın 
muvaffak 
olmuştur 

-*-Londra, 20 (A.A) - (Deyli Telgraf) 
Diep akınının deneme mahiyetini be
lirterek diyor ki: 

Kuvvetlerimizin karaya çıkabilmiş 
olması Alman müdafaalarının yarılmaz
lığının bir efsane olduğunu ıspat ede
ıek başka akınların da yapılacağını gös
teriyor. Bu hal Almanları batı Avrupa
da bava kuvvetlerini arttırmak zorun
da bırakacak ve müttefikimiz Rusyaya 
yardım edecektir. 

(Niyoz Kronikel) de şunları yazıyor: 
Karaya çıkma hareketi Moskova görüş
melerinden evvel hazırlanmış olmakla 
beraber, bu akın pisikolojik bakımın
dan tam zamanında olmuştur. Çünkü 
bu görüşmelerden hemen sonra vukua 
gelmiştir. tik defa olarak bu harekete 
tankların iştirak ettikleri gözönünde 
tutulursa buna muvaffak olmamış bir 
istilli hareketi denemez. Buna istilllrun 
bir başlangıcı diyebiliriz. Bu şunu isbat 
ederki müttefiklerin büyük bir taarruz 
pli\nı vardır ve ergeç istilll yapılacaktır. 
Hükümet Fransız halkından hareketle
re iştirak etmemelerini istemekte pek 
iyi yaptı. Sen Nazar akınını takip eden 
misilleme tedbirleri hatırlardadır. 
Fransızlar için kımıldamadan bakmak 
her halde pek güç olmuştur. Fakat ha
rekete geçecekleri gün de gelecektir. 

Dey li Ekespres Amerikalıların ilk de
fa iştirak ettikleri bu harekette Ameri
kan kıtalarının cesaretini övdükten 
sonra diyor ki: Bir gün gelecek, orada 
kalmak üzere silliblarımız ve teçhizatı
mızla karaya çıkacağız. 

Londra, 20 (A.A} - B uasbahki İn
giliz gazeteleri Almanların hücumla
riyle Stalingradda vaziyetin vahimleş
tiğini göstermekle beraber Diepe ka
raya asker çıkarmanın muvakkat tec
rübe mahiyetini belirtmektedirler (Tay
mis} bu akının ikinci cephe olduğunu 
kaydederek diyor ki: 

«Bu, Rusyadaki vahameti gidermek 
i~in alınmış bir tedbir dej(ildir. Sadece 
İngiliz, Amerikan Kanadalı ve Hür 
kombine bir hareketin tecrübesidir. Bu
na bazı istihkllmların tahribi de ilave 
edilebilir. Tam tafsilat gelinceye kadar 
bu hareket hakkında fazla malfimat ve
rilemiyecektir. Fakat netice memnuni
yet vericidir.> 

hh 
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Vitamin!er ve 
nıadenler ba
kımından ••• 
---*~---

-

Ekmekle pirinç ve patates arasında 
kalori bakımından en ziyade besliyen 
pirinç olmakla beraber bir gıdanın yal
nız kalori vermesi yetişmez. O kalori· 
lerden vücudün gerçekten istifade et
mesi için vitaminlerle madenler de li.
z:ımdır. 

Bu bakımdan pirinç geri kalır. Zaten 
vitaminler bakımından pirincin me,ltur 
bir sabıkası vardır. Vaktiyle japonlar 
fazla kibarlık göstererek pirincin kabuk
lannı büsbütün ayıkladıkları için B l vi
tamininden mahrum kalır ve Berriberi 
hastalığının ııalgınla.rından kırılırlardı. 
Pirincin vitaminlerinden istifade etmek 
için onun kabuklannı pek az ayıklamalı
dır. O vakit te pirinç pek eomer olur. 
Bundan ba§ka pirinç pilllv olmak için 
tencerede kaynadıkça vitaminlerinden 
ne kalacağı kestirilemez. Ekmek pilava 
nisbetle az piştiği için vitaminlerinden 
daha çok kalır. Vitamin bakımından, 
bu üç türlü esas gıda arasında, en iyisi 
patatestir. Patates, kabuklan soyulma
dan sadece suda haşlanırsa. vitamınlerin 
den hiç bir fey kaybolmıyacağından in
san emin olabilir: Yüzde 55 ölçü A vi
tamini, 40 ölçü B l, ve o kadar B. 2 
yüz~•- 20 miligram C vitamini .... Çocuk
lar ıçın en emniyetli esas gıda patates. 
ooyulmadan suda haılanmıı patatestir. 

Madenler bakımından en üstün olan 
ekmektir. Onun terkibinde, en lüzumlu 
12 madenden hepsi tamam, hem de dol
gun nishetlcrde ... Pirinçteki madenleT. 
hem eksik, mevcut olanlar da devede 
kulak kabilinden. Patateste madenlerin 
hepsinden bulunmakla beraber ekmeğe 
nisbetle pek az. 

Fakat patatesin ekmekle pirince pek 
önemli bir Ü!tünlüğü vardır: Madenle
rin neticesi olarak kana ve vücudün su
lu maddelerine alkalenlik getirir. Hal
buki ekmekle pirinç asitlik verirler. Ek
meğin asit derecesi 7,50, pirincinki 8.08 
kalbuki patateıin alkalen derecesi 7.84 
dür. Vücudümüze musallat olan hasta· 
lıkların bir çoğu, al'trıtisma hastalıkları
nın hepsi vücudün asit olması neticesi .. 
dir. Ekmekle pirinç vücudün asit olmak 
istidadını arttırırlar. Patates, bjlikis, o 
istidada karşı koyar. 

Meseli, ıelcer hastalığında ekmekle 
pirinç insana zarar verir. Patates, aksi
ne, ıeker hastalığına tutulmut insana 1i
fa getirir. 

Ekmekle pirinç ve pata!•• arasında, 
benim fikrimce, en n,run olan patata .. 
tir. 

DAHiLiYE VE HARiCiYE VEKiLLERiMiZ 

lngilizler Recep Pekerin 
tayi~ini selan~lıyorlar 

Macal' matbuatı hariciye velıilimiz lıalılıında si· 
tayişJıôr yazılar yazıyor ... 

di.rler. Gazeteler N=an Menemenc:oğ
lunun yeni vazifesinde de Macaristana 
dostluk duygularını muhafaza edeceği 
kanaatini gösteriyorlar. 

HARİCİYE VEKİLİMİZ 

Londra, 20 (A.A) - Recep Pekerin 
Türkiye dahiliye vekilliğine tayini Lon
dra siyasi mahfillerinde Menemencioğ
lunun hariciye vekilliğine getirilmesi 
derecesinde müsait bir tesir yapmıştır .. 
Bir kaç gün evvel B. Numan Menemen-
coğlu hariciye vekilliğine geldiği vakit Bı°ıdapeşte, 20 (A.A) - Macar ajansı 
Londranın ne kadar memnunluk duydu- bildiriyor: 
ğu düş~ülürse bu mukayesenin ehem- Yarı resm1 Peşter Loit gazetesi Nu
miyeti kendiliğinden meydana çıkar.. man Menemencioğlunun hariciye vekil
Bu amhliller Recep Pekeri yiiksek liğine tayini münasebetiyle diyor ki: 
ır.eziyetli bir devlet adamı ve samimt •Bütün Avrupa memleketlerinin umu
bir İngiliz dostu olarak tanımaktadır.. mt efkllrı bilbassa Macarlar Numan Me
Türk milleti Recep Peker ayarında bir nemencioğlunun Türkiye hariciye vekil
dahiliye vekiline malik olduğundan do- liğine tayinini tam bir memnuniyetle 
layı memnuniyet duymakta haklıdır. karşılamıştır. Yeni vekilin yeni vazife-

Budapeşte, 20 (A.A} - Macar ajansı sinde de muvaffak olacağına şüphe yok• 
bildiriyor : Numan Menemencioğlunu tur .. 
Türkiye hariciye vekilliğine tayini dola- •Macaristan, vaktiyle Budapeşte mas
yısiyle Esti Uzsag, Osmen Dedek ve lllhatgüzarlığında bulunan Menemenci
Magyarsag gazeteleri yeni hariciye ve- o~lunu daha iyi tanır ve hariciye vekil
kilini hararetle selilın!amakta ve Türkl- hğine tayinini derin bir memnuniyetle 
s-e maslllhatgüzar. olarak bulunduğu karşılar. Burada bulunduğu müddetçe 
Budapeştede Macaristanın samiın! bir memleketimize karşı dostluk göstermiş 
dostu olarak kalan Numan Menemen- olan Türkiye yeni hariciye vekilinin 
cioğlunun tayinıni Macaristanın hususi bugün de ayni hislerle hareket edeceği
bir sevinçle ka!'şılacbğını belirtmekte- ne eminiz .. • 

Kutu ithal ~dilecek 
- ·1r·---

lstanbul, 20 (Yeni Asır} - Ticaret 
odasında kutucular tarafından yapılan 
toplantıda hariçten getirilecek kutuların 
tevzü için sanayi birliğinde bir komite 
teşkiline karar vermiştir. 

MAREŞAL PETEN 
*---

lnS{iliz çıkarma 
hareketi hak

kıı .. da izahat aldı 
-*

Amerika, İn iliz ene· 
mesini gayet iyi 

Jıarşıladı.. 

Vaşington, 20 (A.A) - Britanya, 
Kanada ve muharip Fransızların yanı 
başında Amerikan kıtalarının da Diep 
hareketine iştirakları büyük bir sevinç 
uyandırmıştır. Yüzlerce Amerikalı şe
hirin merkezine giderek teşebbüs hak
kında haberler almışlardır. Bu hareket
ten bahseden gazeteler halk tarafından 
kapışılmıştır. 

Vişi, 20 <f>..A) - Mareşal Peten bu 
sabah Alman Başkonsolosu Fon Nidayı 
kabul etmiştir. Fon Nida Mareşal Pete
ne İngiliz çıkarma hareketi ve netice
leri hakkında malfunat verıniştir. 

Berlin, 20 (A.A} - D. N. B. Ajansı
nın askeri bir kaynaktan öğrendiğine 
göre Britanyalılar akim kalan Diep 
taarruzunda karaya 30 tank çıkarmağa 
muvaffak olmuşlardır. Bunlardan yirmi 
sekizi tahrip edilmiştir. 

Berlin, 20 (A.A} - İngilterenin ce
nup sahillerinde limanlara, Alman uçak
ları şiddetli hücumlarda bulunmuş ve 
Diepten geri gelen askerlerin tahliye
sine engel olmuştur. Liman tesisleri, 
doklar büyük hasara uğratılmıştır. Bu 
hareketlerden 19 Alman tayyaresi dön
memiştir. 

~---....... ~ ....... , ___ _ 
ingllterede yeni hizmet 

erbabı ~ağırılıyor 

Londra, 20 (A.A} - İş ve Dahili hiz
met nezaretlerinin bir tebliği 1893 do
ğumlu erkeklerin milli hizmet için yok
lamaya hazır bulunmalarını bildirmiş
tir. 
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u Kadın 

Petrol ofis 
---*·---

latanbul, 20 (Yeni Asır} - Petrol 
ofa merkezinin Ankarılya nakledileceği 
ve lstaobul He lskenderunda birer fUbe 
bulunacağı bildirilmektedir. 

«DIYEP)) AKINCILARI 
GERi ALINOI 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

hakkında ma!Uınat veren tebliği sa.raha• 
tına rağmen Alman propagandası bu 
baskının Almanlar tarafından önüne 
geçilmiş bir istila hareketi olduğunu ileri 
sürmektedir. Hareket, çıkarma hareke
tinden 9 saat sona sona ermiıtir. Bir kaç 
tank kaybettik. Raporlar iki tarafın da 
insan kayıplarının ağır olduğunu göster
mektedir. Asıl . tafailB.t bile.hara verile
cektir. 

Daha evvel bildirdiğimiz gibi 6 top
luk bir düşman bataryası ve bir uçak duy 
ma istasyonu tahrip edilmiıtir. Bu akında 
mühim malzeme, kıtalar ve ağır ail&hların 
ihraç tecrübesi yapılmış tankları kara· 
ya çıkarmağa mahsus yeni deniz vasıta· 
lan ilk defa olarak bu harekette kulla
nılmıştır. 

Çok büyük ölçüde hava faaliyeti ve 
muha.rebeleri olmuıtur. Şimdiye kadar 
alınan raporlara göre gemiler tarahn
dan düşüri!lenlerden başka 72 Alman 
tayyaresi daha düşürülmüş ve 100 ka
dar uçağı da tahrip edilmiş veya hasa
r& uğratılmıştır. 

Muhtelif tipte 95 tayyaremiz kayıptır. 
Bunlardan 21 pilotumuz sağdır .. 

Londra, 20 (A.A) - Belirtildiğine 
göre Birleşik milletlere mensup lı:ıtala
rının Diepe yaptıkları müthiş akın ileri
de yapılacak hareketlerin bir başlangıcı 
sa~abilir. Almanların •Hiç bir vakit 
işgal edilemez• diye iddia ettikleri müs
tahkem yerlerde kuvvetlerimiz tam 9 
saat faaliyette bulunmuştur. Böyle bir 
kıtada harekete geçilmesi büytik bir 
muvaffakıyettir. Diepin ehemmiyeti bü
yüktür. Çok mühim bir radyo merkezi 
ile altı topun ve bir mühimmat deposu
nun tahribi de başka bir muvaffakıyet
tir .. Bundan başka düşman müdafaa sis
temleri ve istihkllmlan tahrip edilmiş
tir. Müttefik kuvvetler düşman istih
kfunlannın halcik! mahiyetini anlamak 
i"temekle beraber, kendi kabiliyetlerini 
cie denemişlerdir. Buralardan çok iyi 
malfunat getirilmiştir. Almanların meş
hur zaptedileınez istihldl.mları yarılmış
tır. Yirmiden fazla pilotun da kurtul
ması, tayyare kayıplanrun mahiyetini 
hafifletmiştir. 

• 

enimdir 
TürkÇe sözsü emsalsiz Aşk Macerası ... 

YARATANLAR : HEDİ LAMARR _ SPENCER TRACY 
-2-

NAfJIUS BORCU 
Türkçe Sözlü Büyük fedakarlık Filini ... 
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Allo ii.ı.r aca vay ONGILIZCE) 
YARATANLAR: ALİCE FAY-BETI'İ GRABLE 

SEANSLAR 
Bu kadın Benimdir j Namus Borcu Allo Broadway 
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Cwnartesi, Pazar 12.15 TE BAŞLAR • 

DİKKAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MATİ
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