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Alman te• 1 

Kafkas.yada 
birkaç geçit 

yeniden 
' aldık 

~din, 28 (R:ıdyo) -- Alman 
tebliği: 

Kafitasyads. ilerliycn kuvvct!eri• 
miz y~nldcn birkaç geçidi dn.ha :ıl• 
mışlnrdrr. Dıi.5D'Wl grup!nrı iınha 
e<l11mi1'tlr. Staliri etrafındo.k: ~'.d· 
detli muluıveınete ra~en ara?.i 
kazaruyoruz. 

1 Numara: 1073 Sene: 3 

i r~111:11:.~.:~.; .. ~.~~.~ .. ~~~~~;.~~~ .. 
Valim iz bir ırn~t!!k s:öy!IJe?ak !st2;nt 

ıarın MIUI ŞvEe baj ı!ı •· va mlll 
lig. 
et 1 

Dü:;.manm mukabil tıı.arnızlan 
ı:i.i.skürlil!m~tilr. 135 tank imha 
ve iğtinıcn edilmiştiı-. Uçakları • 
nnz kara muharebelcrlne t!Cni.., 
nıl~ta. iştirak cımoktcdiı. Vol· 
ga üzerinec 3 gemi b!lUrrln;ıştır. 
La~a. gölli civarındaki BS\'nc:"ar. 
es 35 Sovyet tankı imha edilmiş • 
tir. Dün ıoı Rt'6 tayya.r~i ılil§ü
rU-lmüştür. 

ltuygaıarına tercıman ol c 

1 
İstanbul §ehlr meclisinin gq;en 

! seneki toplantılarından birinde aza • 
----· dan muhtelif zevat a!Sz a!!ırak BU.. 

dzlaası 

yük Milli Şe!lmlz, cümhurrclsimlz ls. 
ınet lnönünc kar~ı İstanbul halkının 
duymakta olduğu derin bağ'lılık ve 
minnet duyguıarmı bellrtml~lerdf. Bu 
eamimı ve heyecanlı tezanürler l\J't\Sm 

l'auuı: SADRI ERTEM da tarih! ehemmıyetj halr olarak ve. 

Ç ÖRÇlL 15000 mil ,ı;Urcn toyya. rilen iki karar vardır: Bunlardan bl. 
re ıseyntıatfndcn döner ddnruez risı btanbulun imarı yolunda snr:c

Lc..,dr da ilk I§ olarak gıızctec,Jerle dilen gayret araaında fEıhrin en mu • 
konu~u. lnglllz C!ıfj\Cl;.Ui bu krmuıı. him meydanlnnnda.n biri olan Talt. 
Dltııla bllhaıau bir nokta Uzerlndt• ıs. simde İnönU namına bir gezı yer! vü
rarla aurdu, nu nol•t,n Mı ırm H' 1'U cude gt!tirllmesi, diğeri de bur.ıda 

\adJalnln mücbf:ıaııı meselesldfr. <)ör. Milli Şefin yüksek sanat kıymetini 
ı:lle gore MıSU' \C Nil \'adlı;I İngiltere 
gibi müdafaa. edilecektir. Bu \-:ıad 
mühimdir. Yandın mUhiml(ğl de şup. 
bes!z l\lısınn lmp:ınıtorluk blin;es} 
lı;lnclo haiz olduğu bill1lk ehemnııwt
too ileri gelmektedir. lngUiz lmpa a. 
torluğunu tnrif ederken şoyle bir ıa. 
bir kullanırl:ır: "Brltanlala, l\Iısır 
belkemlğf, Hindi tan gövdrdfr,, bu fil· 
ri1 laı;mcn olsun araz.isi Uzerlnde gü. 
alla ylrmJ ddrt s:ıntlnde gürtCfj b.'ltroı. 
y.ın, \"e üı.tU\11 hattı belllıde tir ite. 

mer hnllnde Earılı olan Jmpnrntorlı ğu 
aıılatır. 

ı~mz fmparatorluğıınu Mısın.11.: 
tnııan ur etmek hakllmten onu bcllrn 
ml[;J l<0p:ık bir halde dli,ılnmrğe bn. 
ıter. Uleyş kanalı aı;ı1dıJ,tnıı \e im. 
ıuırntorluk kolonileri \C domlnyonlan 
Ue Süve)'I brlltemlğl \'nsıtaısllc irtibat 
tcsl.s cttfl,toı sonra onu ıhma! etmclr, 
on·ı dU:ımnııa terketnıf'k l nlnız il<tı. 
EaC:ı mrnfnntlerden del:-11, stnıtejik 

U !erden mahrum kalmak \e düın-n 
ile irtibatını trhlllceye düşürmek de. 
mehttr. 

fi'i.lh.:ıkJlm İng11tern.'lln Akdcnlzdekl 
rnıweudllett hakkınd:ı. f:ışl!it İt:ılynda 

ı:.ksl kanaat mr\·cuttur. l\fusollnlyc 
;; re Aı..denlz İngiltere için bJr yol, 
ftnlyn itin bir h!ıyaı meselesidir. ıue. 
ııelcyi nsırlanbnbcrl tcmı-11 at ılnıış 
lmparı::.torluğun menfnııtıeri zıı \'iye. 
Nlnden mütalca r.dlnııe fııg:ll:ı gör.tiyle 
Mısırın bakllmten bir IM'Jkemlğl \'e 
l:iunt bıı~nt olduğunu nnlamnk müş. 
ı.uı değildir. 

lnglltcre lmparatorhtğu ırtn llhsı. 

rın ehemmb eti luıı;Un dc~il bir b3J ll 
zaın:ıo el'Vel t,ahnkkuk ctml1', lnymeti 
anlaJJılnu:t bir bııkik:ıtt1r. Aııcnk harp 
hü51ılnlıberl bu ehemmlyLili noktn • 
nm Ç<irçJlln nrzusunn, lddlıu;ına r1ağ. 

' ınen °fy:I müdafn:ı edllem .. diğı de hlr 
hakjkattlr. Ç.ürtllln l\lıııırın müdafaa. 
una lnglltcre mücbfnası kııdıır f'ht>m. 
hll,)et \erme 1 mubnkkakt)r. l<'nkat 
bu ehcmmlyetı aşikar olan noktanın 
llızım olduğu fjcldlde ruildnfaa edile. 
IJJcmlıı olm:ısı ımparat orluk mlidııfa. 

nı;ında gösterile-o zaaf ııU~mctlerln. 

df'41 blı'i sayıl billr. Mısır mUdafa~ı 
nın EIAlemcjn önünde )apılmn"ı kAfl 
(]"ğildir. Çiınkü bu noktada yapılan 
lnlidafna lngilteN-~I ıın<'ak mnhJut 
llllktarda nıildafnıı eden im vnz.lyct 
lt>das ede-r. Hnlbuld ın~ııtere mlldtı!n.
aııt bu neviden )apılacıılr bir mUdnfa. 
llda Mısınn denizden \e kamana da. 
ha uzak m lelerden nıüdnfnn e-ın. 
ille 1, hnttA dtşmnn!Jırın dahn ıız:ık 
nıc :ı felerden tıırüedllnıls olm:ı!il llctı. 
ta ederdi. 

lblbuk( ln:glln bJle bu müdafaa 
i\JıSJr lçLn r.mnlyet \Crıııl.) ccek bir ııe. 
klldedlr. l\laaınaflh her 1'eye rağmen 
lnı;ııtı•re l\fısırı ı;onunn kndar müda 
taa me< bıırlyetJndedlr. Uıı mecburi . 
J~t ıncydandıı olduğu h:ılde nılldnfıın. 
ı!a ıslmdl3e 1 adar gösterilen znaJ z.ıı. 
illan wman ter,•ddlltlPr hmmlüııt> d:: 
11
"heb ">lmalttadır. 

1 
111~Wtcrenın l\tısırı mlldnfa:ı ıcln 

~uınr:ın tnornı:ıa J:'CCnırslni be:klt"ml. 
'('rrk ı;-arp "o!Unc doğru l apac:ıf'ı ta. 
Ilı ıı 
1 ' ~ &nll!lk vnzfy<>tJ kurtarııblllr. 

b ~Jterc.zıa Alısır gibi f'fM"mmll et il 
::. ~!ı::~:ı ~lmtlbe kadar az. mlktor. 
r. !:vt.:ı-e k~ cöndennMt. ve 
l(~kı lru\vetlerln lıAltı t~rruz 
, ''ıtt~'1!tı"'IJı n nuıhrıını huhınmnM in. 

111 
l. ıı.ı Jhtlnul lmrıı;ısınıb bırnkı. 

Alman uçakları 

ingiliz 
limanlarına 

~r~o ! yan§ıırrlah' 
CIIJ!'fı .. 

Berlln, 28 (A.A.) - Ordu ba~ku. 
mıındanlığınm tebliğinde söyle:ıuıği 

gibi Alman ha.ti! sava§ uçaklan aaıı 
akı.ıam al!:nk ;mesafeden u~arnk iri 
ı;apta bombalarla lng'lltercnln cenı•p 
sahıllndo Volkenton limanında. buıu. 

11an a.cltcrl önemde tesiılerc bir l?Juı. 

km yapmı§lardır . 
öncmıı bir demlryolu t,..slsinln ~:.na 

ıinde ve cenubunda savaş tayyarecl. 
lerj şiddetli bomba ln!jlAklıırı gör • 
müglerdlr. 

Geceleyin Alman savaıı uçR.kl11.n 
Midlandda İngiliz eUAh sanaytine ait 
bjrçok mUesseselerln bulunduğu Llds 
şehrin~ hücum ctnıl§!erdjr. tsab.•t 
!er vaki oıo.n hedeflerde birçok ya.u • 
gınlar çıkmJ§tlr. A)TICa askeı1 öne • 
mi olan doğu 1ngilterenın mütetac!:l!t 
r;ehirlcrlndekı tesisler ezcümle Hum. 
ber manııabınd:ıkl Huıı llmanm~.ak1 

tcsı.sat hasara uğramıştır. Alman u. 
çaklarının hepsi üslerine dtınmü~ıı.ı: • 
dlr, 

Bel/kozda 
bir cinayet 

Bu sabah Beykozda bir cinayet :ı:
lenml§tlr. 

Beylı:ozn bnğlı Akba~a kliyU yoı.m. 
da devriye gezen J:ınt'~ rmalı\r, To. 
kat babçcslnl.n kenarında vücudu bJ. 
çak darbelerilc delik deşik eJllmlş 

bir cer.et görrnü§lerdir. 
HAdlseden dcrhnl jandarma karıı • 

kolu ve mUddelumumllik haberdar e. 
dilmiş, bugUn geç vakit nesedln hU • 
vlyctf tesblt olunmu§tur. Bu Beykoz. 
Ça otı.:ran Dursun ıslmll bir gcnçtlr. ı 

Cln:ıyetin, Tokat bahı;e11ı bahçıvan 

!arı tnrafınd&n blenmlş oımaaı kuv • 
vetlc muhtemeldir. ÇUnltU h(l.dls• mey 
dana çıktıktan sonra bu bah!:enin 
bahçıvanları yerlerfnde aranını§, bu
lunamamı~tır. Tahkikat devam ediyor 

yor: 
l."a Mıı;ır bugünkü tf'kn!k ııartlar 

önlinde Çor!;llin dcdJğı :;lbl ehemmi. 
yetll dt·ğlldlr. Bu nh.:ıd.:ı tuarnıuı gc. 
rilemlyor. l'nhııt chemmlyetll:11r ta. 
nrruza gcçmcl: mecburiyeti V»ldır fa. 
l•at bu dıemmlyctll noktayı tımıacıak 
bU~Uk kuvvetten mahnımdor. 

Ç-Orc:llın sbzli ınsan kııfaı;ınd.:ıkl Is. 
tlflıumı orta.dan kaldıramıyor. ..._ ... 

haiz bir heykellnl.n dikilmesidir. 

nu,,ıunıı taarruza g~tlklerı mıntakayı gösteren bnı1ta 

İstanbul bcJedlyesı bu karara gere 
bir zamanda.nbcri devam eden Tn.k. 
slmdekf İn!Snü ge:ı:i yerinin ~a.sını 
tıunamlamağa. muvaffak olmustur. 
1nönü ~zl yerjnf.n açılma töreni 30 a. 
ğustos pazar gUnü snat 12.30 da ya.. 
pılacaktır. ValJ ve belediye reisı Dr. 
Lt.ltli Kırdar bu münruıebetıc bir r.u. 
tıık söyllyecek \'C belediye meclislnl.n 
§Chir halkını temsilen, ittt!akla. ve al. 
kışlarla vermi§ olduğu kararlardıı.n 
blrlncislnJ.ıı tatblic sahasmn konulu • 
şunu anlatacak ve lstnbulun MillJ Şe. 
fimlzc kar§ı duyduğu bnğlrlık ve ınin. "' 
net duygularımı. tercüman olııc:ı.ktır. 

us kıtaıarı 
ev~ gPır<dlöD~ 
arda muharebeler oluyor 

lngiliz uçak1arı 

Kts a 
~areşal Timoçenko Sitalingırat cephe-
sinde ihtiyat zıhh alaylarını ileri sürdü 

'( 

e 
1'Ios1>o\n, 28 (A.A.) - B•;tfin~ 

"a: Sovyet kıtalan l\.ij•vi ~'!>er• 
liyen 45 tablyeyi tahrir etrikten 
oonra şehre girnı!şlerdir. l:':>C\ktlk • 

--0--

Almanlar 
larda evden eve muha.reb.!'er ce· R" • d üd f 
J'ey.:ı.n etmektedir. Almnnlat• top· IJ ev e m a aa 
rak altma yerlestirmi' olduklan 

topları ve bomba toplarını !<ı..!lan. hattının yar.ılmadı-
maktadırle.r On!arn her ne bnhn· 

~ na olursa olsun mukavemet et• ..., b ·ı d · · 
mek emıi VerllmiŞ olduğundan nt 1 irıyor 

• bUyU!t kny1plara uğramalı:tn1ır'nr. 
t,.. a e3! Bırçok ma~nlleler ate~ içinde ve --o--

rchlr duman1ar1a kaıııı buıı.nr.ı1k· 384 Sovyet tan ı 
tndır. 

Londrn, 28 CA.~.) - Nesmen Daha şim!lldc tşnk'ar müstab - f8~fi[I e ildi 
haber vcnlaiğine göre, İ!tgıi•~ .ı:ı- kem hatta şiddetle taamız etmek Londra, 28 (A.li.) - Star gazett>s!. 
va ordusuna .mensup buy.ık bir tcŞ tedirler. nin askeri mtinr/.tkldl, Sovyct kıtBln. 
kil dün gece dUriynnın en bil) ü.t Cenupta St a 'inirn1 muhart"besi rı Rıjevde kıı.zandıkları muvaffnkl • 
lokomotif fabrikasının !:u unclugu fö~ctle devam etmektedir. 'T'imo- yetten ıstifadc edebildikleri takdirde 
.Kassel fe]ır ne hUcum ctroiı:;tir. çmko ılk de'fa olnrak ihtiycttııo bu cenup bölgesinde bulunan Alman 
Çok ~iddetli olan bu n.kın netice· h:.ndurduğu z•rhlı a'ayb:.-ıı~ı kul ~ kuvvetlerinin btiyUk bir tchlikeve 

·nd bo-'-- -•· d " i<:nm:ıkta:lır. T:ınk taburlarından sı e ,.,.....,. ... uç ..... 'an:ı a.'l .:>O u Us- dü~ceklerini bildirmektedir. 
lerine dönmemıştir. mürekkep olan bu kuvv~tler ı=im· Berlln, 28 <Radyo) - Alman teb-

BE>rlin, 28 (Radyo) - İngiliz <ii tehrln kapılarım muhaf;ıza et· ılğınden: Kaluga ve Rjje\'de dUfma_ 
ta } · dil ,. ı mektcdir. yyare erı n gece ı.az.ı A man ----------.:.....___ nm yaptığı blr çok §i41d<'tll taarruz er 

yet kıtala.n §iddeW ~~D 
BOnra birkaç meakt.ln m&balll ıuaı 

ctmI&ıler ve mihver tarafrr.11an kuv. 
,·etıe tahkim edilen bir noktaya gir. 
mi§lerdlr . .Almanlar bllyük blr orr..:ın 
dan gerı a.tılmı§tır. 

Stalfngradın §imal batısında Rus • 
lar Alman kıtalarma kııraı muksh•l 
hUcumıara gcı;erek onları pek büy1 k 
kayıplara uğratml§lardtr. Atnıan'!ar 
taze tank ve piyade birlllıleri ku1Jan. 
mak suretlle bir kesimde llerlemca-e 
Ye Rus cenahı !Çin b!r tehdit te~kll 
etmeğe muvaUnk otmu:tardır. 

Kre.modar cenubunda Ruslar n.yı 

ea Ustun mjhver kuvvetlerine kar§ı 

müdafaa muharebelerı yapmıoıardu. 
MUhim bir srrtm zaptı için '§idd,.tll 
muhareb.?ler cereyan etml§llr. Btıt!lfll 
birkaç kere elden ele geçml§ • netke. 
de ak§ama d::ığru bir Sovyet birliği • 
sırtda tuturunağa muvaffak olarak 
htitün mihver tn.arruzıamu 1;er:ve 
püskUrtmüştUr. 

(Ş:ırk cephesine alt dlter 
haberler ikinci uytada) 

şehideri..,e hUcum etmişlerdir. Si• püskUrtüımu,tur. Ruslar RIJevde o ı.a 
,.il aJuli a.r:ısmda telef:ı.t vradır. rna"uııukta dar §iddetli htieumlard;ı bulunmu,ıar. M d 
Hücum' eden tayyııre'erdcn 35 §i ~ ' sa da Alman müdafaa haUarım ya • l s l r a 
c1Uşürtilmü5tUr. .dd . 1 , ramarul§lardır. 25 Qğustoaa. kadar bu 

Londra; 28, (A.A.) - İnglll,. Si· şı etli zeı·ze!o o•du cephede 1384 Sovyet tıuılq ta.hr!P ve. --o-- . 
pjt!ayer avcı tayyarelerinin himaye- 5 ~ t ya ıtitlnam cdllmlşUr. T d •• 11 
sinde Amerikan deniz tayyareleri P..o- Birlmç kişi ö)dü 1 Moslto\:ı, Z8 (A.A.) - Gece ysrı. 1 opçu u e o-
terd:ı~ tersanelerini bomlmlamış!ar- eı neşredilen Sovyet tebl!:lne ek~'r: 
dır. Havuzda bulunan iki bllytlk !ır.rp Lo.ı:ıdra, 28 (A.A.) - ltalyao ba. Proldadnaya bölpesjrıdt SoV}f't l!:ı. su oldu 
gcmlslııe tam tsnbeUer kaydedilml§- herler aj:ı.nsmın bildirdiğine. vöre, 1 talan ınntlı çarpı§malardan aonıa \t'. 
tir. Harikan avcı tayyarelerı d~ fiınd pef§embe gtmU vul:ubula.n bir deprem ' nl meV'Zllere çeklıml~lerd!r. 
li Fransada askeri hedeflere hUcıı.:n, n~Ucesjndc Arnavutlukta mühim hl\.. j Voronejln cenubunda D.:ınun ga•p 
etmişlerdir. 8 düşman avcısı dü,li"iil· sarlar kayded11mi§ ve birkaç kl§f öl • sahUlnC:e mc:kOn bir rnal:nlde ~ol:!ak 
mü!!tür. Şiddetli hava muharebelerin 

1 

mü§tUr. Dcprcın ArnavuUuğun mtl'I' • muharebeleri yapıldığı bHdlrjln:(,'<te
de !l :lııgllfz tayyaresi üslerine ôön- !tezi Tiranda ve Jmzr kasabnlard:ı. t.!ı.... dlr. 
meml§tir. scdllmlştır. Garp cepheslnln bir ke11uninde s .. , .. 

h rp m·ı ren~n 
ç me ile sona erdi 

-----------.~----------------------------~~· v-ınO'tQll,. :28 (A.A) - Amer'ka 
hava K~euermu. s-ı.ıc'etıi dart.e'crl. 
ne hede! olan Japon dı::rtiz l.ruvveUcrl 
Salomon adaları muhare~ oıahasmı 

c~eı tayyareıorre 
(akvı,e a1ı1or 

Kahire, 28(A.A.) - Ortaoark Inrı. 
Uz mü§ terek tebliği: 

26.27 a~.stos gecesi dt\'liyelcrl:!rl
zl.n faaliyeti devam etml§t.ir. Dllşrean 
tı:ıçl ekiplerine §imal ve merkez kes!,m. 
lerindc devrjyelerimiz ve topçuınuz 
hücumlarda bulunmu§ ve bunlan h'l"
palaml§tır. DUn kara hareketleri top. 
tu dllellolanna lnhisnr etmt;ıUr. 

Londra: 28, '(A.A.) - Akaı-nlz fi. 
losu kumanda.ıu Amiral H&rtvvod, 1n 
glllz dcnlzaltıla:-m:n faa.llyeUerl 'lto rn.~ 
men mihverin Afrika.ya lıUyUk tayra· 
relerle kuvveUer geçjrmeğe mu•;s! -
fak olduğunu zannettiğini söylemi: 
tir. 

terketmlşlerdir. Japon gen ~ilme f 
harekeU, Amerikan tayyareleJ'inlt: ı. 

ki tayyare gemisi ile bir zırhlı dil da. 
hll olmak üzere 13 Jepon gemlst ı.ı,.. 1 

tuıp sır 
Böporta 1 Seri al 

lngıliz baı:u•Wll Çör~W;ı Moslı:ova~ ddQ st,alinle ııenı.toğnnU a~ 
hab~rleri flJlılJrml,ti. Rl'smfmlz Çörçilı Stııllnle \'C Ru:ı,·eltln D:ıh!ıi 

mllmtı&Bl!' llarrlınanlıı. bir nracla gösteriyor 

• 1 
sara uğradıktan sonra yapıl~rırı:nr. 
Japonlar lkf gUnlUk bit' muhan>beJ.n 
sonra ortadan kaybolmuş Prdır. 1 

Şimdiki halde galebe b1rlc§ik An e. ı 

riltada ise de iYi haber alan mahfl!lf r 
de'söylendfğlne g6rc, Jaı-'n filos.m•.:n 1 
yeni birliklerle takviye edilerek ta. 
arruza yeniden ba§lama91 thtln:ıı.. da
Jı111ndedjr. 

Ameıikan bahriye slıt.henda:lsn I 
ffmdl cenupta kuvvetli bir mevı.11 

?? 
.D D 

Pek yakında 

ABER 
sütunlarında lfgal e~ktedirler. Bnntar Jııp'rı 1 

"karo kuvvetlerine knr:ı ı:ıimal fısUka. 
metinde ll<>rlcmeğe ba,la'lllşlardır ,.,,. __ _,,"""..,.......,. ___ .,.,.. _____ ...;• 

• 



~ - EN SON DAKf'R ı\ :ul Aô-USTOS UM% CUMA 

IBir, iki n~kıat1 ahkeme Salonlarında er Akşam: T AKSiM 
KRiSTAL'da adyo Yıldızı 

Büyüğe, çocuklu kadına, 
Sakatlara aaygı 
Göstermiyoruz 

HFR HAFTA BiR ÇO AP EVZAT AKAY' 
UUlutl ısealıı1; lstanbulun eo bUyUll: 

S ·A Z EYE • MA;:s~n~~ğeıa;:ı;:. g:!~~: 1 Fakat çorapları nihayet düzüneleri bu-
•I bizim en bü)1lk haslt'tıerlmlzd.-n 1 d h k b 1 ~u~~~:; 11 ı!!1:',':.::e~~1~1;ı7~"=::. lunca paşın parayı a a muvah u ınuş Refa.katlncle djnle)1nl:t. Yer bnlmak ldn IOtfen erken gelbıb 

n••••••evveldeb tedarik edeblUr~lnlz. Te'~ 4009l'l:EBBmlillr:ıll'l:liE~ saygı,, da ııynl derecede m~Jıurdur. 
Yıı.bnnıı ntılmıun:ı!U (cap eden bu ft. 

detimiz.in bugun )n:;lıhır ıuasınd:ı hlL 
IA bUyUlc bir tltl:z.lllt ve itina ile cari 
olduğunu, bu bibi lnsanl:\r knreı~ • 
tıkları r.nmnn görüyoruz.. KUçüfl.!n 
kendisl.rıden bllyills olana kıırnı -
mcvld 'e rlij;be farkı dola) ıııfle değil 
yaş farkını gö:ıönUne ntarnk - el!nl 
öpme 1, )anına girerken önünü U!lr. 
lemeııl. hnttA ellerini göbl'ğfnln üze. 
rinde birle,tlrmcsj, konuşurken söı.!l'· 
rtnı tartılı bir oekllde kullanma '• 
) aıılı bir :z.ıı.t içeri girdiği zaman genç 
lerln y<'rlerinden kalkmalnn, l<U~fı • 
tUn bil) üğe gö&termeyc mecbur oldu. 
ğu sn):gı eı;:ıslarınibndır Bugün bu 
~it ıııı.ygının belki da!ıa fa:ı.l:ır;jlr. 

cari olduğu yerler yok değil! 'l!azı 
kUı;Ul• mc:nurlann bü)ll •e hadden a. 
litn ııraygınl:ırı ı;lbl... fnkat... unu l'a 
ese.ne lm)dedeylm kt böyle va:ılre \e 
menfaat icabı dı ınib ~üklerlmlz 

Qıırı;ı içinde ııolls memunı Jm~, 

::ıimdl asliye dılı.Lncl ceza mahkeme. 
ı;lndc, bir çorapçıyı haftada 1 lira 
harne.a bağlamnk ııuçundan mevl:ufen 
muhakeme edili.> ordu. 

Ortıı yaı,ılı, spor ceketli, gUçlU kuv. 
,·etli bir.isiydi. 
Tıüıldlmt enakından anl~ılclığına 

göre tuıracn c\"\'clli, aeyyor çora~ılık 
3upan, l\lustnfıı. Asımı, Çnrı;ıda net· 

besı ı::ı yapnı:ısuıa mllııaade etmek 
mulrnbUlnde haftada bir &det ı;:or'lp 

almakla baııhımış, onra bundan V!l:r... 

geçerek • herhalde çorapları blrkll!: 
dUzi.hneyt bulduğundan olacak.: hııpn. 
c!a bir çorap .>erine l llnı ıılmıığ:a baıt· 

lnmıştır. 

Fakat kendi ;I polls memuru olt'ln. 
ğuodaıı ı;onıpçıdıı.n çorap "eya pam 
alma ı IUlznrı dlld•atı el'lbedcr diy~, 

p:ırayı ltöşede flncuncı Julı.e bımk.. 

tırmı:ıl.tıı, bllAbıre omdan geçlş•udr 

bUyUklcre ''saygı,, husu unda pek lh. almaktadır. 
oınlklirdır, hııttA bUyU1'1erln \e ı.11. Bu b:ıl, u:z.adıkç.a, seyyar çornpc;mın 
lıııların .) anında, umumi mahallı•rc!e 

füz kızartıcı kelimeln kullaıııırak 

{Onü,mnktadırlar. • 
Bn gibi gcıİr;ler tnıınvnyn blııf'Cı 

fbtlynrn ne yol \'0 ne ~er 'erirler. E. 
umıe baston, llanan tramvay 1\-lıı. 
de tutonaenl• yer nrn,>on ihtlya~m 

göz.Unun içine halta bnkı;, bobstll ı:>. 

yaklmbılı b:ıcnkl:ırınr salla.) a ull.nn 
kadındnn, kızdan bnhsed,.r, durnr1'lr. 
h.ucağında çocpkl;ı tepelerinde djtt •• 

len kadın sanki mevcut değişmiş gl. 
bi onlar pencereden dıfdr bir tııngo 
fııııldarlar, .. 

Bu 6o:t.lerlm 3almz gt's.ç erkcklPre 
degU, genç k12'.lartı., hııt'li kndınl<>.-ıı. 
dıı ~mildir. Hele modern kndınlar ~ ... 
füıki Türk ceml~et,inln Uzel fidt'ti:ıl 

unutup yerine Avnıpnnın "kadana 
tıaygı,, görccc&-lni o kadar güz.el b&!ı. 

motm(şlerdlr ki ... bUtUn hn§nlPt!Je, 
zarafettir, lıi\·nnı.a kokuları lçlute-, 
trnm\11)3 giren bu kadına yer verıı. 
ı ı 7.St) ınsıı.mn göziınlin tçtııe bakanın 
ıldctıı. ''ne gn) rimedcni insan,, dl'(l]. 
ğinl tahmin edebilirsiniz. Keııdlı.:re 

.) er verınl) en erkeğe gaulme<ll'ni CI. 
3en bu .,u liı b:ıyan birn.ı. sımra ı~ı» 

:rl,> e giren ,>al'lı 'c belki cıe biraz. l.-:.. 
)3ğı gtylnmtş kıı.dma yer "enın-z. 

Tram\"Bylnrd:ı kadınlarP ilk >in ı.ı. 

rıınm tahsisi mıx:burlyet! o~ya lwn
dunu wmnn )Üzlcree erkeğin bur-.ılnr. 
llan knldınldığını, fakat crkf!klelfn 
)Crlne oturun kadınları bir tek erke. 
gin kaldıramadığını çolt defnlaı gt.r. 
mU tilln. Ne)se tnımvaylard:ı t.r>ı; 

3er, fıattı'i nynkta durmak iml<Anı bl. 
le 7Jlll olüuğu \ı &mı.larda bn e 1bl 
ha.disrler krsm('n a7.aldı. Benim g!ir. 
düğüm ltll)bolıw güz.el Adetlmj:z.le br
nUz ırınınnıile hnzıne<lllCltliYen rııc. 
dem n;ı; gı urnsında kıı.dınh erkcl.JI 
gcnı;lerlıı, hııttA ortn ) :ı~hlnrın boc'I. 
l:ıdıldıındrr. 

~enlerde erken saatte Beyoğkn. 
dan lstanlnı;I tarı:ıfınıı geçtt.ck b1r 
t,ram\a) ııöyle bir h;lillse ge~ti: 

l~I kı)nfctli birisi öıı rnralnrd:.n 
birine oturmu5tu. Tul.simden şıl: ~i

ylııml:ı bir kadın tra.m,•syıı bindi 'e 
nm lenin başına dikildi. Adam ıtı..IJc. 

ınııyıneı' llıtnrdıı bulundu YUzlindtn 
yorgunlulc, göıJerlndr.n ll) ku alm n 
~l kadına şu cümleleri fırmtt;ı: 

- Bnnn bale ba)nnı dedi. Beıı &a· 

hıı.hn kadar çalıı:Jtıın, evıme U) Uldl. 

ya gl.dlyonım. Sen 1 e sUslcıım~, pllı.. 
lerunişsln dllğünc derneğll gl.dlyor~l o, 
kaBtamam! •• _ 

lşçtnjn hareketi 153) gıl!'.zlık mıdır, 

değlt mldlr, bunu herl<eslıı anlayışıl!ll 
yonım. Ynlnrz şuna dlkkatj çc. 

iktırim ki, bii.) llğe, çocukluya, ba5tPl a 
pknt ınsıınlnm kıırşt snygı göııtennl. 
:ronız.. 

Yekta Ragıp O?lı"El'li 

nlar 
asifi te yü

ada ar 
A ~or 

• ~".)ork, 28 (A.A.) - Çunkl!'!grlcn 
.Amerikan ııjanslarma blldlrjldjğ'l.ne 

göre Çin harbiye ..nazırlığı ııözcU.SU 

.Japonların Pasifikte sabih adalar kut. 
lanı:1Jklamu aöylemigtlr. SözcUnUn ec. 
41:lne gurc, bu adalar Bll'!l'lbu a~ııcın 
dan yapılmış olması muhtemel oll•p 
tayyarelerin lamesine yetecek bUyük. 
1Uktedlr. 

canına tak demiş \e bir gU.n mlldli~j. 
) ete giderek vaziyeti anlatm1ıttır. 

Bunun iiz.erlne bir cUrmlimeehuı .wr. 
tjp edilmiş, paranın oumarrun alınıı·ı? 
\il' Mu tafn Aııım bu parayı floran 
Ct.)ll bırnkmı:ıtır. 

Ofle<len ı;onra d:ı bilim kahnımftl\ 
polis görliıımU5, \'e flncan('fyft uJ;'rn 
nık parayı nlmış gldcrl,;en de ynl,;a 
1 nmıştır. 

- Nlı;ln bö.) le yııpt,ımz. Y 
- Benim hiçbir suçum yoktur, e. 

fendim. Bııştnn başn uydurmadır. te>p 

Si. f 
Ben ,.{,km, l\lulzln dlikkAnınd:ın l 

lira nldım, anuı bu para benim panm 
dır. Gt•Çenlerde l\lustafıı A ımW.n ~ 
çorap alını 2,5 lira \'crnılştjm l\IU"

talııtla bozukluk yokt.u. ('.arşı da ka. 

Şar!!t cephes ade 
Londra, 28 (A.A.) - Bu .3abah

k.i Rus tebliği: 
27 Ağustosta, kuvvetlerimiz dUş 

mania, Rijev, Klets'kaya, S~eün • 
grad, Kotelnikovo Prolebnaya ve 
E':rasnodar bölgelerinde çnrp•:ıma • 
&irma devnm etmi'.Jtir. 
Diğer bölgelerde kayde <'eğ~r 

hiçbir şey olnınmıştır. , 
Lomlrn, 28 (A.A.) - Ru~ cep

hf.sinden alınan en önemli haber, 
Rı;slıuın Moskovanın ş'mal batısın 

öa taarruza geçerek ilerledikleri • 
ni bildiren haberdir. 

Stalingrad ha.r:cinde kanlı mu .. 
hı:.rebcler oluyor. Alman tııı:yiki • 
nin hafiflediği sanılmaktadır, Kaf· 
lrnsyadn ise Almanlar Grozni isü· 
k~metiııde biraz daha ilcrlemiye 
muvaffak olmuslardir. 

Londrn, 28 (A.A.) - Kız:ılyılclız 
gazetesi R:ijev bölgesinde devam 
etmekte olan muharebe hakkında 
6UJ1!arı yazmaktadır: 

Almanlar Moskovaya taarruz et 
mek ic!n burada 9 tümen topla • 
n:!şıe.rdı. Ruslar evvela bir t0p nt& 
(ii ile işe başlamı, ve sonra :ynpılan 
ilk taarruz Alman h:ıtlannm bi • 
rinclsini yarmıştır. İkinci hat dl. 
ya:Ftlr.uşttr. 

2 Rus piyade birliği 14 ki!obıet· 
re k:ıdar ilerlemeğe muvaffak ol -
n .uştur. Halen çarpışmalar dı~vam 
e:nıcktc<l~. 

Almanlar şimdi <;rozniye :>c ki· 
lometre mesıfede bulunmaktndır -

• Dikkatle bskınm Doktor Brayttn 
katmer lmtnıer buruşuk filozof ~<'b• 

rcsJnl tanıdan. İhtJ,>ıır doktonın )B

nmn oturdum, ,.e hemen m~reı.an 

bir konuşmaya daldık. ::rııyt• para 
hırııtle köy hayt{tmı:n blnblr znhme.. 
tine kntlnnruı doktorlardn.u değildi .• 
Şato Bliklnterlnln nynı zamanda can 
elan bir dostu \'o ch·ıudakf kaınl>A 

hnlkının snmlınt bir hadimi idi, !'.'\ .. 
'elkl nkşam yemekte tesblt ettlf?'ım 
\'ethtle onunla albay Edlston arasın 
da çak dPrln bjr mbıta mevcut gc• 
r!inllyordu. 

Bu adam bana herkesten ziyade 
Norfolk sakinleri hıı.kklD1la mıılQm:ıt 
Tcrobfllrd1. Onmı şüphesini uyandır • 
'!Dadan bah!!l albayın, oahsma ıntllml 
cttlrdjm. 

Brnyt ıcı.nı çektf: ''Albny fevknlı\• 
de bir ndnmt!1r, dedi. Mnnlese! ... ., 

' CUmloyl tıımnml!lmııdı \"e birden diz 
glnlert yıılmladı. "llallo, lııero, dl'!" 
di, bııgUn sağa sapacağız.,, 

J~ ı b:ıkılmrş ve bcsJe.nmlş olduğu 
knlıbından ıuılıışılan beygir, bu söz.• 
lerin mııııııuunı ,.c l~kabmı antıunr!J 

gibi nmbayı f&tenlleıı 1 tlkamete ııcVk 
eıtJ. 

"Anladığıma göre, Mhıff!r Edl,.toa 
~tll bir dcrtt<'n mu:ıtnrlp,, cledjm • 
''Derdi bir tek olıı.aydı! En ~k oğhı
na, Duğl tlı.Ultlyor. Onun db ak 

• 

panma.k üzereydi. VstünU verd1 'e: 
- Geri knlan bir lirayı ııonra ,.17.0 

karakola getlreylm. dedi. 
Fııkaı kıırokola getirmedi. JJ11ttf. 

ben karakolda arkııdıı,tısra: 
- Şayet pornpçı Mustafa bana blr 

lira geUrlrsc bını.Iursm, ben fl~o a. 

tının, demı,um. 

~ra yolda kcndlalnl gördüm ~ 

- Ağabey, parayı fincancı lUul~o 

bıraktmı, dedi. Gittim parayı aldım. 

Fnknt bir memur nr~ yıınıın:ı tel 
dl ve: 

- A%ıcık gellr mısın, diyerek !Jt'nl 

müdüriyete götürdü. 
l'az.Jyet bu merkezdedir. Tokaıı, Dfl 

rilljvet aldım. Ne de haraç. 
l<'lncıuıcı Muiz de kendi 1 He blrllktr 

suçluydu. Rutvct işinde muta"'a6&1.
ıı. 

Muiz çok korlmyort!u. GAh ellerl!t• 
ıılnmı kapatıyor, gdh Jnlrll ıdıı1rll 

Sabah, öğle, akşam 
• Her, yemekten sonra günde 

dişlerinizi RADYOL1N 
üç 
ile 

c!ef a muntazaman 

fırça) YJDIZ 

Küçük lli.nlaı Kuponu 

,uı: .. upuu.a eklenerek "o.rıı.ıı:nır<ı.:a 

I& arama \'e la verıue UAnlan En Sor. 

Daklkad:ı paraaıı. ueııredllccektlr 

lanların gazetede görilldUğU ,eJdld 
olma!!llUl d!kkat edllmelld..lr. &vlen 
me ıek1Jt1 göudereıı okuyucuıann 

mhııfuz kalmak llure earfb adrffie · 
rtnJ bUdlrmclerl tıızmıdir. 

Satılık yemek Gobası 
Lokantalar için çok elverişli ve 

kullanışlı. hem taşkömür hem odun 
la kulenılır, 1,80 boy ve 1,10 enin ıı 
8 gözlü, sıcak su ,.e fırın terliba:: 
bulunan bir yemek Sobası satılık 

mııllllyı tıkırdatıyordu. 

- Soo ne diyeceksin, Muiz! mıı:e:aa:ımr::ımıaıııım::m••m••••.ı•••••••••••Blll tır. İsteyenlerin Vnkıt mntbansınrtıı 1 Orhrın Temele müracatlar!. 
- Ne dlye)im, beyim, ne diyeyim, 

benim hiçbir oeyden haberim yok, 
Ben ne kimseden emanet aldım. Si' 

de buna mukabil b:lhşl,. Ama, lM>nlm 
kardeş !18iak lsrall almış lirayı ema 
Det. 

Bursa Pazar 
Hasan Hüsnü Sipahioğlu 

Suttıınhamam Caddeal, 4 Tel: 20625 

Aldırınıs: 
Aşağldıı remlz.lerf yazılı olau o. 

lroyucutanmızm n.amtarmo r,:clen 
j mektuplan ldnrehanemtzdcn (pı>.zar. 

l 
lan hariç) hergtlıı sabnhtıııı IS,lleye 
kadar ve tıaııt 17 den ıonrıı nldırmn . 

lan. 
Ama, rüş\'et oldnğıınn bilmiyorduk 

Eğer bllStık hiç nomamlı parayı de. 
ğtştlrmez mlydlkP 

Neticede mıihkeme ııtıt"lonnn mev 
knfiyet Jıallnln de\-amma ve muh:t.l<P

menin şnhltlerin çnğnlına"ı IÇin b'at 
ka bir ı;Une bımkılmasına kıırnr Vf'r. 

dL 

1 
(Ateş 6) (A.G.) {Btn) (Bulunmaz) 

Yııtı mckt.t'plerlne ı;ldeeek çocuklannı:ı.ın l"ata.k, Yorgan, Battaniye, (Dokumacı) {E.25.E> (H. 4rn• 
ç.n~ııf, Havlu, Pike örtUstı, Çamn§ır ve bllQmum tuhafiye etYIM!IIDI 1 (İ.Ş. serbest) (İNG) (l.Ale lll (M 

eh'-en flyntlarla mağıız:ınıwla bulablllrslnlz_ 1 E.49) (MahJr) (N.45 M.T) (füml 

CiEJil!iJl!lillliiliB; .. 11111 .. 1a11•mm• .... :ı:11 .. •mııı1a1E1• .. ll!! .. •ıcııliiilll-<_Tllhlm~~-s-cna~ın~>·~~~~~~~-
Polis memuru jandarma ile g6tft. 

rUIUrken, l\lolz., kardeat brall He ko. 
rldorda hl7.lı hız.it bir şeyler konuşa. 
rak kavga ediyordu. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekôleti merkez hıl:r.ıınhha müeaseıeıi ıatınalma 
komisyonundan: 

ı - Merkez bl!zwsıhha müe98e81 hayvanları ihtiyacı için cfns,mjk~r vemub.amnıen bedclUe muvakkat ~mtmıt 

ADLtYE rı!UHABtRt 
lan qa.ğıda yazılı IB§e hizalarında gösterilen usullerle satın aııt.acaktır. 

2 - Ekııiltme 12.9.942 cumartesi gUnU sa.at 12 de mUcııseııcde toplant.n aııtınalma komllyonunda yapılacak•ır 
3 - ş ~·-~ -.nıerlni görmek Lstlyeı:ılcr hergUn komisyona mürae&!ıt ederler. · 

w. Ka.fkasyada, Karadcni~ ba • 
kan yamaçla.:da Alman kuvvet1erl 
bı.z:ı ilerlemeler kaydctmiş~ir. 

' - Tıı mezk{lr gün ve saatte ve muvakkat temi.ııatmı yatırmak Uzere blr gün evvel komıayona a:U-

Visi, 28 (A,A.) - Sta1i "grr.1 
et.rafındaki çe:ıbı-r Jltgidc deri\!· 
t:lmnktadır. .Alr.ınnlar bu şehir i• 
çin ya.piliı.:ı Ç8l1JŞI1'3.huı l>ir kale 
ic;;in yapılan çarpı.'11181ar:ı :ıenul· 
ır.eln~di'rlcr. 

Rijevde Rcs taarruzu ağ:rdır. 
Fa.kat Rushr bura.da ancmc birkaç 
kilometre ilerliyebilmiH'crf' :r. 

ra.caat etmeı... . \ ı.143.9210) 
ctnsı Mıktan 

kilo 
Saman 80000 

Sap saman 20')()0 

YC§fllik % 75 zam 15000 
llı.hana yaprafı ,. .. " 1500(1 
Havuç .. .. .. 20000 
Pancar .. ,. .. 20000 

!{nfkasyada Almanlar taarruz - k~ııını vermiştir. Alman ~ i\·adl'si 
lı:.rlhda devam el!n~.ct~dirler. ardcı muharebcleri yopm:ıkıa ik;t ı· 

~fosllova, 28 (A.A) - Röl1f'r r• fa etmektedir. Ancak Alman havn 
j:ınsımn l\foskoy:ıdnki hnsust •muha· kll\-vetleri ciddi bir mukavemet 
!"-i, i Harold fGns bildiriyor: .göstc"rm~kledirler. 

Hnvn ve topçu kun·etlcrinilt tc•, Stnlingradda Almıınfar her saat 
slrli himayesinde ilerleyen gcner.ı: . yeni lakYiyeler olmakla ''e Alm~n 
Zukorun kumandasındaki kıl:ılar !tayyareleri Sovynllerin ilk hatlnrıııı 
rliln merıkez cephesinde Abnıınl:ırın ve münakale yollamu dunnadan 
hayaıt ehemmiyetle bir mfıs1Ühlı:em., pomb:ılamnklndırlar. 
mevkJi olan Azev dolnylannn şid· ~ ~ ~ , 
detlc hücum etmektedirler. Urun Londra: 28. (A.A.) Moskova 
menzilli Rus topları durmıdan rndyoaunun dün ak§am verdiği bir 

~ -4. !" 4 

şehre ateş ederken Rus pi~acte~i Jhtl.bcre gl:Sre, LenlngTad ccpbesmden 
müstahkem "noklalan bire:- lıfrer tgcle.ıı Sovyet tayyareleri lııml bUdl!"il
znpletınektedir. Almnnlrır <.lökİı~ fmeyen bir dU!/man §ehrjni bombala 
müstahkem kasab:ıdıın daha a1ıJ.. rnr~lardır. Bu §ehrln cenubu garbisin 
mışlardır. Bu suretle t'krlben Ski de üç lnffi~k mll§aheoo cdllmltt!.!" .• 
harta evvel başlayan taarı m:dMI Mllhlm bir harp !abrlkasuıda yaıwm 
beri seri ıılınnn me~k(ııı mnlı:ılle. çıkanlmış ve dl:Srt taraftan atevtertn 
rin sayısı 620 yi buln\115lıır. yUkseldiğl görtıımUştür. 

Hu~lar her karış toprak için ı;id. Moskova radyosu, bu şehrin mü-
detle çarpışmak zorundadırlar. 120 him hasarlara uğratıldığ'mı ll!ve .:y-
kilomctrelik bir cephede yapılan !emektedir. Bir kaç depo tahrip ed!l-
Sov:ret .taarruzunun şlddelli ve ani m~tlr, BUtUn Sovyet tayyarelcrı tııı-
olması Rus piyadesine lınfif k:ırııı· lerlno dönmUşler'.llı:. 
lnr pahasına siir':ıtle llrrlerne'• iıu• l~ondra, 25 (,\.A.) - ?ıfo.skova 

KARA ELMAS 
10 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN ._ ______ _ 

ıı:ım Biz de gördiinllz. Zavallı, ) ürP.k
ler nCISı! Müteaddit defolar onu Alh• 
hi bir mllc6Se!!Cye yatırmaB1 ip\fı al
baya. lıırar ettim. Zira tlddetll ,.ara 
nhbetıcıine de bit olu)onır~ Fakat 
urkadaoım c;ok olddetll lsra.rlatTınıı. 

rağmen tekUflmı reddetti, ve ç,,k 
lıız.la ~Ulmeklc beraber Duğla~. iti
lenin normal bfr uzvu imlo gibi mua
mele etti ,.e etmekte devam edil n:-.,. 

"Mister Duğlas he1' halde pek r.a• 
rM!lı:r; bir akll haııtutdır . ., 
"Za~ mı! Hnn ... Bt'lkl dt tıllk 

lı511lır.. Mıınınnh bu gibi bastalı.ra 

pek ~Uvcn olma:ı:." 

''Etrafmdakller Jt-ln bir tehllkP t!t 
ktl edebileceği kana.atınC!emlslnlz.!. 

Doktor Brayt kaçanınk bir rewp 
,·ermek istedi • 

"Yoook, dedi. Muh:ı)'kak ki, l\Jls 
~rpnt 8&ğ oldukç-' tehlikeli tlla • 
maz. Bu kndmın hasta Uz.erinde •:a• 
yıını dikkat bir nUfuzu VIU'. Onur. hiç 
bjr llzUnden çıkmıyor . ., 

''Acalp Mr kndm." 
"Haklısmız. "l'lrml !lf'ne ene! Mil" 

lakkadaa reidl~ ctınıert 1)'1 hatırı..-

nm. Albayın reflkaııı ndalann iklimi 
ne 1ahnmmül ed,..memı, ,.e :r.evclıll o
rııda bınıkaral• 1ngUtcreye dönnıfüuti. 
l\la.mahlf burada. da fıu:la 3-aııamadı1 
Cç seneye varmadı, öldU. Ç.ocııklar 

bakıcılan olan Miı l\lı:ı.r~ntm idare 
elnde terbiye görerek bUyUdUltır. \'e 
buna da albay mnaleaef nz:a g6ster
d1.,. 

''Neden maalcııef decHnlz. .. 
Dokt!>r fazla Ucrl gittfğlnl anladı 

\'e dudnkını mrdL l\lnmafjb 8UJılhnl 

ceYapsız bırakmadı. 

"Dllıı Marpnt çok zeki bir kadn!, 
dedi. Çocukların terbiyt'!!I hususunda 
elinden geleni yaptı. Onlnrı gayet tlld 
dl yetl~tlrdt. Fakat ne çare k1. z&\"Bl• 
Jılar nna evgfsl nedir pVttıı.dılar •. 
Hl!\!llz ve ''ahşl bUylldUler. Mllatem• 
Jekelerdekf ,·ıı:ılf~lndt'rl dönen albay 
bu vaılyet1 hnı gönnek~n b:ı.§kt\ bir 
§ey yap:ımııdı. Dazcn nrkadaoımı ka 
palı bir kaplan kafealndekl mUrebbl
ye bt-nzetmekten hen,,•mı ııl&mYyn • 
nım. Bir ıın lçfa bne gö:r.lerinl <'llı.I\• 

var in rdıuı nyuamıyor.,, 
Doktorun afm14Bn ltltttA"fm bu 

"? 
Beher kilo ~ 

mUhammcn bedeli 1 ı 
15 
4 

20 
10 
ııs 

ııs 

Tut.11n 

1500 
800 

3000 
15<'0 

30ii0 
3000 

rndyosu. nskcrt ka:rn'lklnrrlnn aı. 
dı~tmııliımnln söre mareşal Fon 
Dock'un Stalingrad'a taarruz için 
bir milyon asker lahsls eltiğın 

bildirmiştir. 

lzvestiyn gazetesine s:re, Slu· 
Jingrad'ın şimali garbisinde bir 
Rus lank kolu, şehre gitmekte olan 
yolu kapamıştır. Almanlar, Ru~ 

tnnklnrına iki cenahtan taarruz c'• • 
mişlerdir. l:zun bir muharebe baş· 
lamıştır. 

Başka bir Sovyel gazetesi de Al• 
mnn kuv\'ellcrinin hava kuvvetl::
ri nin himayesi srı)·csfnde Rus hat• 
l:ırına derin hlr ~urc:tte nüfuz et· 
tiklerini yazıyor. 

ıl< *. 
Moııkova radyosuna göre .. 

Loiıdra: 28, (A.A.) - Moakova.. 
radyosu dün ak~am, Gent:ral Po'nııef 
kumandasındaki kuvvetlerin mer1'cz 
cepheııinde iki me!kQn mnballl ~ ... ra 
geri aldıkınrmı bildirmiştir. ~ovyet 

kıtalannın Uerı harekctı devnw et· 
mektcdlr. 

hakikatler beni hnyretc diı,Urmü.,tU. 
''Demek Nortolk oat<ıııunt!akl bu sU
kQn ynlancı \'e aldaUCJ, , dedim 

Doktor tnııdllt e<ler gibi başını eğe 
dl 

Bakınız, dedi. ihtiyar bir dok1or 
olmak aıfutlle lnııruılık b:ı~larınıı !ıl'r I 
kesten z.lyıııle nüfuz edebildim. Övle 

Muvakkat Ekıılltm~ 

teminnt .. -ı 

;ı.12 150 Açık ekıılltme 

60 Pazarlık 

393 75 Açık etaıU:.me 

196 88 
393 7:5 ... 
393 75 " 

Dr. iSLAM TAHIRBECI 
Ruııya, Ba.kQ tJnıver ltelertnden 
mezun dahlllye, zilbre\1, cildi bas. 
talıkları. BergUn 8.12, 15.20 ye 

kadar Bcynoğlu Mis sokak No. 10 
S:ıh gtlnlerl fn.ldrlere niecc ı.neo 

1~011dra, 28 ( A.J.) - Cenup dol:u 
Çlnde Çin ku..,· \·ellcri ilcrlenıekıedir 
Cıııssuns şehrinin alındığı haL.
rlni bir Çunking lebli§ı vcrmeklr• 
dir, Şimdi Cin kuvvetleri bir ha,·o 
nlnııı ya'kıPlarında olon Çuhsinı; 
şehrini tehdit etmektedirler. 

Dlr Çin :ıskert sözc-üsünP gört. 
Jnpoıılnr Hunan cyalcllnde mü'ııır. 
hrızırlıklar y:ıpmrıkln<lırlnr. Japun 

lıırın burndo mbhiın kun·ctlcrlc 
taarruza geçecekleri tıı~mln edl!• 
ml'ktedlr. 

Hayfa • Beyrut şirr.endifer 
ha\:tı açıldı 

neyrut, 28 (A.A.) - Cenub1 Ahi.im 
istlhkAm kıtaları tarafından tnııa ;!111) 

mfıı olan Hayfa • Beynıt ıılmcı.1\1!• r 
hattı açılml§tlT. FilUıtlne hareket 
eden ilk tren Ltıbnana. varmı§tTT. 

JtAR 
YOK 

1 aileler vardır ki, bunlar fçln allc tn· ._ ___ _ 
birini koTinnmak nbeııttr. Bunlnnn, 
fertlerini bakl:ıyan sırf mcnfıuıtıerJ

Bir köpek balığı 

dlr.Scrvet büyut,;se \'l' sahibi dizgin• Lizboıı'un "Korriyera DellA Sco 
lerl elinde ı.ıln tutuyorsa onun tM>cc ra" gazetesin in muhabiri, İspanya 
ctlhUnü ka7..nnmak makl&dlle varl9Jer ıle PoMekizde cereyan eden TııJ 
arasında bir mücndelc bsşlar. Her bl nehrinde, büyük bir köpek bnlı~l" 
rl!!ll en büyllk payı eUne geçlrm<'k ıw nın yakalandığını bilı:llrlyor: 
mellndedJr, Sen·ct snhJbl dUrll t ıı.c. Bir gün, nehrin iki ııahill arns•n• 
nı tnrafglrllğe meyyal deC'Usc. u!AJ.;a- da işleyen kilçilk bir vapura, bir 
darlar çok geçmeden oıın kal'lı bir kö-pek halı~ı çal'J>mış. Gemiciler• 
cephe kururlar. Fakat bir de tıa,rata den biri .denize :ıUnmış ve iki y{iı 
~öz :)ıımdıı mu, işte o zaman seyre- kiloluk köpek bnlığiyle bo~şma.) n 
din kopan kıyameti ve aralarmda.kl, boşlamış. Bu boğuşma on dakikti 
bo~yı." kndnr de~·am elmiş. Gemici, balı~ı 

A7: kalsın doktt1ra, arkndaşmı iple bağlamaya muvaffak olmuş ve 
Kol"'a esrarcngl7: mel>tııbu gönderen eu ımvede semiye çekilmiş. 
phsrn kt'ndlslnln olup olmndığun so Böyle iki yüz: kiloluk bir köpek 
racaktım. Aneıık ııon anda bu anu• balığını yakalamaya muvaffak oııın 

ma hAklm oldum. Fakat bu de!n d:ı. /;emici, gemidekiler 1arafından at
ba~ka bfr pot kndım. Dorudan dlli,er 1 kışlanmış \'C geminin iskeleye var' 
gibi eordum.: l nıosını geciktirmesi yfü:üııden IW' 

",\Jbayın bnyatınm t,.hllkedl! cl• ı nılclnin \•erml)'e mecl.>ur 0Jduğt1 
duj'u.nu zannediyor mııımız1'n nnkdiceza dn müşteriler nrasınd11 

(Devamı var) toplanmıştır • 


