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Kafkasyada yeni mevziler 1 tqıracaldar 

Sof ya, H ( A..A.) - Butgarlatan-

e le geçl•rı·ıdı• dakl yahudllerln elbi.aele1·ının görllnUı-
.. " yerlerinde altı kötell bir yıldız taıı .. 

Berlin, 29 (A.A.) - Almaıı ordula. 
rı baı.;kum.andı:ı.nlığuım te oliği: 

u.rfır.dn Sovyet hava kuvvetleri 96-l mata mecbur olduk!&rtJU bildiren ka. 

,, 

~ 

Asıl dll19 baadaa 
uc;:ak .kaybetmlt1erdlr. rarn.ame buclln yUrUl'lUğe &'itmekte • Parıl naımr.etlerlnden: ~ 7.ek1 Sa,,)a.r ve lwadunıCdar 

cemiyeti '991 Abda~ . 
ıonra ba9lıyacall 

• 4tN.ı1ı 
~· Yazan: SADRI ERTEM 

Kafkasya~a ve Terek c.:enubundak\ 
Alman kuvvetleri, sarp "rmır.nlık ve 
dağlık arazide kuvvetle tahklm edi.l • 
.mlş ve 1natla mUdat&a e:iilmekte bu. 
ıunmut <lllfman mennerrni ele ceÇir. 
mlflerdlr. 

Atmaıı avcıları hava .av&31arında <lir. Bu emre itaat elmlyen.Jer Uç ae. 
sıe, kara ordularlJlm hava karıııkoy. ııe hapı. ve 100.000 aeva para cez.a.w:. 
ma topçua.u 131 Sovyet s&V&f ve av :na mNlk1Uo edlleoeklerdll-. 
uçağı dll.iUrmUşlerdir. Bs:ka 17 Sov. ·Unıumi wfis seçinti 

JA.POSYA•ıun eakl Vaşlost,oD 
elçJsl Slşl llıo"ftl p.zete5lıı4;, 

taz111tt bir makalede ıwıları yazıyor: 

Alman hava kuvvetleri Tuapse hav 

yet uc;:afı da yerde tahrip edilmittlr. 
.Ayni müddet zartmda Alman havt. 

kuvvetleri doğu oephUjı:ıde 77 uçak 
Balgar ticaret per,elttbe,e·t>a,llror 

"Eğer A~lo • Sakaonıar uzun b\r 
hal'be hazırlanıyorlar ve bu harbi sür. 
cltırebllecekterlnl Umlt edlyorlaraa la. 
Ponya da buna l!azır bulunmaktadır, 
Japonya, birçok ham madde kayna.!<. 
lanıu ı:imdj elinde bulundıırmakta v11 
~ mUddet harbe devam etmeğe 
karar vermtı bulunmaktadır.,, 

Japon radyo.lan da Japon balkmt 
~rlkan tayyıuelerinla ve clenb.altı• 

t' lıaruıın yapacaklan btıcon.lara kart' 

laa>.ırlıklı bulunmayıı davet ediyorlar. 
8u makale ve .ıapo1a ,Uyolarıaı•ı 

.. Uu hücumları& karfı Uaırlaa. .PY. 
~tlerı oz.akfark lıarbblde blmolunur 
~recede bir vadyP.t, dettfmeıil oWu. 
tunu ~ö•te.rmektecUr. 
.ıaponyanm Perl Barbar pe _,b · 

)ao kolay ve ucu:ı. bir ulf r dnrl ftl. 
'-klka pek ima blr zamaoCla MlyUk 
ka.zao~lar temin etti, .Japonya kenaL 
~ l,'erçevellyeo, " kPDdiDI &clH• 
laapleelen abluka hattnıı yardı. D'l 
laaro1ec1e Hind Felemeıı~. Ma.le&ya. 

tı. Blrmaa,.rı el* eıtl. Yatd be ' · 
ltıntarla bol bol 11da maddelerine, bam 
atıa.ddelere kavuttut11 sfbl •trateJI 1*.. 
ltırnındaa ela Çinin AmerUraclall yar. 
~nı ılSrmealne lmk&ll lıuakmaclı. • 

-'aponyanrn kaM bir D!L&Dda •l., 

e&tıtı yerlerde ... tı yakan ııo mlL 
>'on ınaan yapmaktadır • .Japon oto • 
tlt"ıl barbe clı'dltlnl.D ilk aylamad• 
lrı.evcut ııllfnsuna ııo mllloD ln.lan 

tıa.. em. 
llarp bafladıtı zaman Amerika ani 

111. darbeye maruz kalımttı. Barbl..ı 
ilk ctınlerlnde Amerlkallm bo ani ıı... 
ita öullnde göqerclltl akMlllmel Nev. 
tork parldarmdakl ld.ra& aj'aClanlll 
llebatlarııı .ıaponu diye keemelt, baıta-
'-nııık, oolarclan .ıaponya -mma 

saauıı bombalamıt ve Kar:ıdenlzde or kaybetmi§ bulunmaktadır. 
ta tonajda iki &"emlyl hau.rs utrat • c.._. 

lovret tebutı mıı;ur. 

Staliııgrad içlıı yapılan çarpışma!a. 
.. nasında dUn, ınaUı muharebeler so. 
nuııda oebrin ıımaı kısııtmdakl top • 
raklarda devamlı taarruzlarla birçok 
ıedlkler açılmıştır. Du,man ıımaıden 
beri kendini kurtarmak lçllıbol yere 
ıa&rrUZlarma devam etmlrtir. 

Cephede bulunan Macaı kuvvetleri, 
mahıı1ll taarru:tlan bafarı il• bitir • 
:mttıJerdır. 

Cephenln merkez k .. inılndeki ha 
ılf düşman taarruzları muvatfakiyet
Je pUakl!rttllmU.tUr. 

Mos;kovG, 29 (RAdyo) - Gece 
yansı n~~ilen Sovyet tebliği: 

28 EylUlde askeri kuvvetleı-imiz 
Stal!.rgrad, Mozdok, Sinavlno'da 
çarplf'nl-Stır. Diğer cephelerde mU
lıim değişiklik yoktur • 

(Dotu cıepbesiae dair~· 
baberler lktncl •J'fada) 

Bofıa, n (AA.) - Tic&ret • nu.ırı 

Zahariet, refakaUııııe hueulll kalem 
fe1'l n dıf ticaret mUdllrU olduğu 
halde yan!l Romaya ~idecekllr. 

Nazır, Bulgar _ İtalyan yenj tı.ca..' 

ret aıılqma hUkUmlerinin tatbiki ifL 
Dl ıörUpıek Uzere ha1eD Roaıada bu. 
lwıaıı Buıırar beyetı toplantıl&n.ııa 
iştirak edecektir , 

Cephenin şlmal keıılminde bir ta • 
arnız ııraaında kara ve hava kuvvet
lerlmjz bir çok Sovyet harp mev.ıU.ı. 
lk\i tibrip etm!ı ve dllpıan kahlt ka. 
)'IPl&ra uğramlfbr. lılev:&ll dUıman 

taarl'IW&n ak1Jh 11aliii4ftrı. 
Dan ıece ~kangelıık tehir ve ljma. 

uma bombalıırla taarruz edUmlf n 
bt1y11.k y~ ,ıkarılnuıı.w • 

Sekiz vilayette akşam kız 
~ .H sanat okulu açıyor 

••• 
BerUa, t8 (A.A.) - .A.lker1 kay • 

naktan ötrenll'dftioe söre, eylWlln 
15 l.nden 28 ıne kadar ceçoo zaman 

Aakara, it ( A.A.) - lıılaarlt ve. 
k.Witl.Doe Jfarq. Urta ve Tokat kız 
eut.lt1Uertne l».111 olmak bere birer 
akf&lll kız aanat okuJu ~ılmuına 
karar verilmi§tlr. 

Bu den yılmda ııtretlıu baflıya • 

Mareşal Peten Madagaskar 
valisine mesaj gönderdi 

cak olaıı bu okullarda öfreııJ.m ç&gmı 
ceçirmif ıenç kızlar ve ka4mla.r da 
devam edebileceklerdir. 

Ankara, 19 (4.A.) - Kaartt vekü.-
1.itlııe, Çorum, Amuya, Nltde. Bur. 
dur, lııler.ın., Ödemil ve Akblaar ka.u. 
merkHJerinde birer a.lqam kıs AD&t 
okulu açılmuma karar verilmfttir. 

Amerikanın V atik.an 
müme11ili ltalyan 

hükUnıetine tefekkür etti 
VltL 29 (A.A.) - Amerlkanm va 

tlkan nezdlndeld Mtirl Klron Taylo:
Vatıkand&D ayrılma.dan evvel ltalyaıı 
hUkCnıetiıııt, ıöatvllen kcl&ylıklar • 
dan dolayı, t•ıekkür •tmiftlr. 

Meclise yenideA 20 
aza giriyor 

Parti namutlerl rana uaa etlRecell 
l.sta.ııbul umum1 mecJj,ai 4 üncU 

inUhap devresi a&alıldarı .iç.in aeçim 
perıembe gilDU 'beıırşacıü:tır. o.H. 
partl.WWı namzetleri ya.mki gaete . 
Jerle HA.n edlleceıkUr. 
ötı-eı:ı4it1mlse Feı fehrjmiııüı :uUfu 

w ırl;mıt Oidutundan.~~ mee. 
1:1alnde pmdP<lnden döırtıaDe :fu&a, 
7aAi 77 ... bulunacaktı-·. Bu dOl't 
tuıa au ııuı..u ootalmJI olalı lDJl!lp, 
Blklarlr.öy ve .Be)IOlluDdAJ'ldır . .A.daJal' 
kıuımuıı lae nllfu1U azaldJlmdan w 
aayun blc elailk olM:aktır. 

Şimdiki §&bir meclllll am&armda.n 
yırmilıl yeni naınsetıer ~vteelne alm.. 
lll.l,,arak buDl&rlll yerine ~ellıÇlıer itaal 
olUllWfttlr. Bu yeni ~ 

Htı7bin baıaJaıaNri 

Amerlba tlcuet 
lllOA 1315 dt"ls81 

llQ'llettl 
VPflltcion, !9 ( A.A.) -

nuırlığı harbin bafl™la11bert 
t;icaret :tUoaunwı. ka.yqılaı-ma. ~ oıa... 
rak ilk ijatey1 ne,ntmJltiı'. Llate, 27 
ey!Ul 19il t.aı1hiııdenberi blriefik 
Amerika deDis ticaret filo9Wla mail -

aup mUrettebattan 2.3i>' kifi U. &l 
kaptanm kayıp vel'& GIQ oJ4uk)armı 
blldt.rmekt.edir. 

dördil bıuHuMııdır ve bu suretle m.er _ 
ku bankaaı latanbul pbeal dirGtörU 
em~et a&Dd1't :m.QdUr muavbıl, ı, 

bankuı, Ziraat. ibankası mlldürlertD • 
deD JılWıt yeni ,eh1r mecll.ll ua nam 
seUeıt ~ bahınmalltaclır. 

Y8111 ~ c:eriye kal.an er 
aıtı killda 9'rt kadmdır. Biri emek 
~rmdlr w müteb&kiC dea.uhte 
uf~'earek erlılalMDa mensuptur. 

Pa.rtl ber ka.za. lıçbı l'&Ptıtı ııamse 
Ullteellld& o(aeıllad ,. {yedeklfı') ola. 
ra.k fki. lwun ı.trik etmlftlr. Ye4kk. 
ledn e••mda d& t.zı ~r. 

t60 ıail.rla w'beat me•ekwııle oaJ!· 
~ !eh•mn•"*wbz. 

ÇtaJilerill 
ta a rf'lltlR 

immat yokluğu 
yüzünden dunnuf J 

Nevyork, » ~.> - ÇW'Wb 
yapmakta ol"'•...,,n &arll t.t•-
ınOWnwnat t.kdw yQılOnditm _..._ 

lııtıkam almak oldu. Nevyor\t 
krkklarmdakl ma1um •Po&Ar 
tGvRlertııe baltalan yerken J\Ynap6 
ıllbıyaııırun bir ocu olan Amerika ft 
lacıııs ıcuvvet.lerl J>ıaıalftktl'll ye~ 
ll'ıtek kaçıyor .e J\vrup-4 Pulflktftt 
11,..r ediyordu. Bo t.eoıAme mlltblfıl 

lnglltere adaJI zaptedebUlr. rüat 
rraam blmak llaauaadald kadreW 

lradealzl bertaraf edemez 
V'tl, 29 ( A.A.) - lıılarepl Peteıı 

Kadagaakar umu.mi vallai Anne•ye 
söııderdltl bir .ıı:ıe.ajda bilha.ua fÖYI! 
diyor: 

klr\ık duygualle cUnlerce ı:arpışmak. 
tan çekinmlyen kahramanlıkları dUn. 
yanın her taralındakl kadfrıtnaa tn 
laD.lar her zaman takdirle anacaklar. 
dJr. 

l!ifiı~ ii ıı fil u ıı u si! 
mil oldutu vnn..U~. ~ 
flU"ktaki llup ~ Ha ~ 
d. tenvir etmekt.e w ÇJıı:alılerjıı Md9n 
dolayı ta.a.mmıan siyada mU1 .. 
muvaffak oldukJanDI ızaiı. etmekte -
<lir. FilvaıkJ. çaıı.m.r taarrua pgt11ıc • 
1arl ıuım&D ePerinde me1...,• lMIJun. 
mamaktadır. Bu balden lngnj9ler~ 

Amerikalılar meııukmrMr. K~ • 
am bu1De at.ılmlıll ve oma ~ 
lmkA.ıımr ~inlilere l».lı.fetmek VUlfrı 
A.merilu.lılarla 1ııgllt.Uere terfitGp -ı 

der. 

Bu ettir usakprktan ••cak Jıleroaliı 
~nbıerlDe, Sedef adalarua9 k&dlw' 
t~ı, blr ııahayı ıual edS;cırdu, Bloa~ 
'-ıauamm. 

•'&kat bo bal'llln Wr ........, ... )la· 

'-t.Yanın bir ıa,..tı)'dı. lıladalyum 
:trıııü de ılrmek ULumdır. 

•aponya bu laarpte bllqlM ~ 
'beııunıyetll Glan tayyare sHDllerlDI 
~)bet ti. Gayet ıenlt Mh'\laıs yayı' ... 
la. "'1.nun ıçln De BllMI denhlertade l
llncı bir Kolombo akmı, yapdablWI, 
'-ile Avu•tralyaya kart• ıtlrl,Uen ba 
t~etıer moyaffaldyeı kar.aacb. Bona 
ka'lıhk olarak A.merlkallta dff b~ 
'-clU•trl•l beJ'l'tlll art,aa Wr imla " 
•ı.ıete bafladı. Gemi, ve ıanare la.. 

katı ~tıld" bllyllk blr llAclm 1tP1 
'llQete bıı,ladı. Boılların tabii bir ne. 
&lae.ı oldu. &arp a..11km •n.Hmdaıı 
~ıl<tı. Bulun •fb.Uı yerlae &JDl dm 
'
11lblarrn kartda1aıa11 clnıi lıı&klm 

otııu. 

lart1ı1n ber dflvrlncle baD& ~ 
'ler sftrWmU,tllr. Bir ta,.,_ 
~ltJı:ı atrateJI TeJabDt 8lrrl bir tarar 
~ lllalam .... ,... 1111' ....... -
~ btlJ1lk ıuuplerln w •lthl"P ıal!· 

taytn eımlttlr· Plylr4e .ılan kar 
~~ •Dftıt pııaaanlar, barp an. 
~· ............. karii ..... 
.. - .... kallrana urp tGP __........ 
~._...koyanlar~ tarlldadl' 

~llllar ...-ra maftfl* el • 

....... ~ mllıft me7 ... tdLtı 
:- ,._. lltrllteJtnln Pıra". sMbm ra 
°'~ ilrt1'4aD~tı ioJl8. Darplar 

"BUyQk Brltanya 14adsraakarl 
nptedebillr. Falc•t toplara ve maki. 
ıaell tnfeklere karii koyan uıı bUytık 
maniayı, Frannz k&Jmak tıuausunda.kl 
kudı.tlf lradeni;&t bertaraı edemez ... 

LoDdra, 18 (A.A.) - Vlfldt ne,re. 
dUen bir tebllfe söre, rananarlve'I 
ifJal etmıı olu İngiliz kuvvetleri 
timdi cenuba dofru llerliyerek mu. 
kesden 56 kilometre meaafede bulu • 
nan 'bl.r noktaya gelınltılerdlr. 

Memleketin 
kömür durumu 

J'raııawara ve yerWere hitap eden 
uıeaajm btr yerııı.cı. de ,öyle denli. 

mektedlr: 

.. .-.: BiR MUHARRiR 
ÇUa1dAs n < A.A.) - Amert~ 

hUkiUııetf, QID ile Blrleştl< .Amerika 
araamdald tekDlk itblrli;llııi arttp

m&k maksadlle Çin hUk1hnetının llte. 
tıııe mukabele olarak Çinf' SO mQte 
hauıa göndermeğe karar vtırmiftiı'. 

Tanklara ve uçaklara k&rJı )(oya. 
bilmek lçLD ıöfU&lerlnde bqka ailAb. 
Jarı olmıyan ve z.afer Umldlle de!il 
fakat vatana borçlu oıduk!an feda • 

Akdenizde 
• BEŞ Mne evvel '.l'llrldyeola kö 

mlkr ı.i'bı.aıı Wr mllyon 'tonu 
e~)'ee ai•yorclu. Bwaa kartwk 18tlh 
1'k 800 bin küaur toa ıolndeydf ve u.. 
11K'&i )apmamu mllmkU11 Oluyordaı. 

Batan bir ticaret gemiainin Seneler ıectilı('e l•tuuıal hacmi bir 
artık beter takatlDe, ~veıuet de- tay/alan keç yll& blD tondan fa:ı.la artmadıtı 
rece9lne dayanıp kalmaktadır. 81 b '-• halde lat)blAk çopldt. BUbaM& bu l. 

.Bll)'Uk la.arpa. böJJ.e oldUfu sibl bu r lrlej ıae , ... •l lı.JBCI dlaaa harbi llen~et1ncle kömll,. 

lıarptıe de mDttenk medelll1et .m,..ı 16 D u, ...... ftA••-l aarftyaU-, bet ~De evvf'lklne nle. 
ae mallk olan mllle&ler araııın49'kl .J A .,.. ... V be~e üç mf!lllnilen t&Zla artmıı bulu. 

m....ıelede de 1larp bu karakteri sk- vermı,ıer nuyor. Gene kömlll' l•tlhııallml& bir 
ıermektedlr. milyon kllaur ton olclutu l'lllcle mem 

1 ...... harbi ................ ---• yeni Loadra, 2tt (A.A.J - lıılaltaya &'1- ti , ... - -.-· - lı-ke n ... uyacı 1 mllyon :oo bin tonJ 
.u.t.eJI lılr aınlı, )'e8l .Uo\blar rakip. derken Akdeııizde dllfma:ı hUcumuna bulmakt.Mlır. 
........ .. •---- Poloa-"• ""o"..,..e, uğrıyan vapur kafiıe•lni ııimaye ede ı Bu be._' 1 d - ~ .. - ,.,__,"" ....... artıtın blr ı:ok ae -er var ar: 
Felemerıkte. Belç1.ka4a. Fran1&Cla bö~· lncili.Z muhrlplerlnln aul>&ylarmdaa ı. MIW tabrlkalar, tezp.b)ar ve ıaa. 
1eoe muzaffer oldu.. Fakat .Rusya oep. ba.ııları l~lltereye cehı.ılşlerdir, Bun nAyl m~e1aeae'8rl çotalmlftlr, 
~ a-• ...... ••-ı.a-•- -•ı...-1LO.a.1 , ıar hUcum Mticealnde bıi.tan bir tıca. 2 u 1 im ~'-"-
- ,.,~ .,.. ...-- - ·-- - • .a en batlar )·apı lff ve -..""" • 
m, .lllAbm iaklpdz lmlmac1rtmı ı.ı.t ret i'emlııinlıı mUrettebatnu mUttefl • rinde ele tlmendUer nakliyatı ı:opl. 
9'U. kan övmektedirler. mqtır, 

tyııaquk lııııtıl'M de .... J1lkan AL 8'11».ylard&D biri f\UÜ&n l&ylnnil- 1. Blrtok vll&7ff merkederlnde ye 

maaıaam bartle .... , ... it tartlar• tir: nlden elektrik eaatr&llart kurulmuı • 
beaur lıılr ,ekilcle karakterlendl ıra. "Bu tayfalanl1 kahraaıanlıtını Vd tur, 
at •rlıla tııa kanldıerl aoaııaaa ka • aoğukkanlılıfUll .ne kadar tivaem aa '· l:lekutk ıul•ta olu '4'1drler4k 
..,. CleTam etmedi. De... etmedJI: dır. Bwılar da!falar araamd& enkau. balkın elektrlk l•tllllfJd •rtmuttu, 
lclDdk ld .laponyaAlll .... Vllfla&'ton aardmaya çalışır veya yberken ıar. ~. ILlmtlr pabal&ndıkoa balkıa llıA. 
..aıt.nla ulattıtı nst,e& iM)'._• 1u a&yliyerek b\rblrlerlnlll oe1&retl1d ......- nıt-.ı •ta a'ic, 
t*tJ. ~ .....,_ .,.,... arttırmalctu bile prt k&baıyoı1aıdl. 1. ~ ki_.,. ,...eı_. • a 

• 'iT lıaldkettb'. Bmtnn ltlll .... Etratımma dtltn bombalar araıımcla ...._ macleD k&lllllrllaeı de 19~1 
tarkttl asıl clıllT91 IMuldaa IOllr& -..... mubriblmls '65 tayfa)'l denı,Zdeıı toP •

1 
artDDJtır. 

~z~~ , ııunııtır. . 

1. OrdDDun ve doıuuımıuım kömür 

....nyatı arımıttır, 

8. BlrOOk yerlerde den~ nakllyah 
mllmklln olmadıtı Sçla bu nokaallı, 
çok daha fazla kümUr .artını ıcap et. 
tfrea flme.Ddlfe,r aeferlerGe tellft u 
rureti buıl olmuıtur. 

9. Harp eebeblle lugllli antraaltl, 
Almall koku cıbl dıtarda• retea kö. 
mllrlerlD ltbAl&tı bltmlt, t.unların ye. 
rloeı de yeril kömUr tetlhiAk edllege!. 

mittir • 
Senelerdeuberl l•tlhl&k a~ıl< bir 

tanda artıp durdutu bal(le lı.tlhsalln 

eotaltılDIA&I için _.atı hiçbir t.edlAı• 
alıamamı9tır. Bu y1laden, t,lmdi, lstllı. 

Buniaruı vazifesi draat. Ol'man, rJ 
ıııerl, yollar, madenler VI! •lhhat a. 
haıarında te~bblla edilen imar ve M 

lah iş\nde Çin bUkQmet.ıne yardnı 
etmek olacaktır • 

italyada şiddetli 
kasırgalar oldu 

Basar çok mlblm 
lal miktarUe Lbttrııç ara!ında nıı11ı Bern, 29 (A.A.) - 1svi.;re tetcra: 
kapanacatı blllnmlyen genıı bir ac;ı\c ajansının MllA.ndan blldlrdiğiııe ,ore 
peyda olmuıtur. göre, son günlerde ııtmall 1taly& llt-

Bu 11luıltı llaerlne bir cı. kikuth· merke:r.I 1talyanın bir k1J1mında 901 

ortllaom ~ lfl Yaalıt e1Ulara röre §lddetll kasırgalar olmu, ve bQytU 
yapıldıtı için timdi bnanbuld& hiç baanra sebebiyet vermiştir. 
kflllffy• bir tondan la:ı.la :kömUr verı. Btrçok çevrelerde bUytlk teyuan • 
lemlyor. Evvel davranan &('ık gözler lar ve aeller yUsUndeıı bUtUn mllııa • 
dıaU faa.la alabllmlfkrcllr k&llt durmuttur. 

4J'1&m •e Cllmburlyet ;!l?JI ba.&ı ar· Adıge Çevrealnde 80.000 kal'l• mura' 
kaclatıarm kömlir lt1nl bir ahlAk mMe baı ara&l, nehrllı taşıp getlrdlll talrı 
.... ..._. .-.. lmlıüatf t;elb yük~ 1 " çamur\a kaplaa1111tır .... l 
..aert -...11m~ el,tealllft lılır .., .- mttlıtmdll'. 
teYdlr. Bu, bir ahl&k deottl. apaçık bir ı Bolonya ve Bc,ııes vl!ayetlerı~ • 
taeeap ve ıetklllt meae181.Ur. haaar o14utu bUd.1rllmekted1r 
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2 - BN SON DAKlliA - :t9 El."LUL 191% SALI 

ahkeme Salonlarında 

izi b ralara kadar 
~ rtı oton1obil p·ar 1 

ere etirdin, 
senden ... ,, 

Harp eden Amerikada yeni 
adetler: sinemalar t:aat 4 de 

açılıyor ue binlerce igçi 
arabalarda uyıcyor 

Birleşik Amcrikaua tekerlekli 
2000 şehir pcydn c1 ııverdi. 
Amerikanın istlhsai .. .ı,tatürü o

lan Mister Donal r\elson hnrp falı_ I 
riknlnrııım nmclC'lcriııl ycrlcştiı
ınck için b::ısit bir çare buldu. A. 
ındc şehirleri inşn edilinceye kıı-

ç 
ıasA RÖPOltTAJLAR 

S 'Jrek kır ... ~•allı, c ~l top, tepe. Fıı.k.ıt arsa hcıklkatcn gtlzeldır. I. dar ameleyı arnbııları1a oturtmak. 
s. dl:SkUlmUıı kıvırcık beyaz sıı.çll, Çi· ranlı biraz dilşUnmUş ve gen.ı bir pa Bırkaç sene c\ ve! kırlarda kamp 
kolıı.to. ren:c i bir hacı babaydı. Zııy.!, zarlılt kapısı araştırınağa başlarken modası Anıeriknyı b:.ışdan kışa 

11 h "ft"ft kcndi"'nl da'-n fazla k•a H be """tesl· "Kundura mağn ! "imdi ,.edl ijra, ~o kuruı; olan vldaln ince oacakları UZerlnde vUc.udu sa ım acı """"' "' "'" ..,. sarmıştı. Bu maksatla Amerikalılar ( a r g..-. · • " " 
k t d d' ....cın C"tlk'"" roıı-aıı 810 kuruş ve 10 taneSj 8 llrn ola:t allım sallanıyordu. 1 ırtmış ı: onbinlerce kamp artıbası yapmış znlnrının a c ' bY g " ""' • b • 

Gözlerinde aiyah renkli bir gu.zlUk - Hemcı:ı iki saate kadar pazarlığı lardı. Bu aro.bıılnrda insan rnlıal yor,. Gazete ıırıvc ediyor: "Beyoğıwı. meşin astar bugUn GO liraya temin 'l-
Un 1 k k mc... n "ft k" b1r mU1t1er! va.r ona k b ı ıo bln ıını. "" .... pft>"' ~ı diliyor. Gene harpten evvel günde vardı. Bu aıcnk yaz gUn de ye c es ...,, .,..!! .. "~ • rahat ''erlcşeblll:rordu. Zira her da bir a vey uu\ ........ ~ 

.~ e&i " 1 d "cı maıı.azo" ynpm'" l liraya "alı.,:ın kwıdurac~ kalfası 4 yelek u..ınne, ceket Ct'ket UstUne ıo•Y· ver c '" m. urnbnda çok rahat bir koı-yoln, bir vererek tun ur.. "' .... ı ..,. " " 
_,..._, Bu ~'"'den de yapı,1kan ve tcrı1 Bunun tızcrine İranlı biru daha d 

1 
• d lektr'ıkle işler ıar... llrndnn n§'l[."1 çalışmıyor. 

.._-v. 1
- ra yo, ıır uş ~e e Biz - Bir kunduradan yüzde kaç bir koku ne.ııredt.yor, 1ba3ının çıplıı.l.. dll§unmek için fırsat aramış ve elini küçük bir mutfak vnrdır. BugUn konuştuğumuz Uç kunduracı 

ıcaımı, aamcr teni Uzerlnde damlıı 1 cebine atıı.rak: Simdi im ıı.rnLnl.ır Jıaftadu 8 do- bize §llUları aıı!nttı:) alıyorsunuz? 
Al • .cı .. li ayı pey parası o u:unduracı - Açıkça '36ylemek lO.~ 

damla terler fılktrıyordu. - ııu 1 .... r ' • 11l1' ınukrıbllindc fşcileı·e kirnlanı_ 
tier §eyden fma Mısırlı blr f'}loz.>. lnro.k kalsın, 1kl saat sonra gelir, geri yor. Aleliıı1e bir amelenin gündeliği Biz_ Kundurıı. mağazaları niçin zım gelirse yUzde 80, ~je 75 kAn. 

fa ~u. kal n parnyı s:ıyar muamelesini 'bltl. 40 ve usln bir işçinin yevmiyesi çoğalıyor? mız var ... 
Stlseyln adında bir !rarılmm 100 r1riz. Saltın ıuı, baııka kfnı.scye verme. jsc 100 dolnr olduğuna güre bu ki· Kunduracı - Sebebi şuı Avrupa lla Biz - Bir kundura mo.ğt.zo.sı gUn.de 

d •--dırmak""" ın&""undu O - Olur b~.,ka iş yapan tüccarlo.rm b!.r "O"'"°.ı, vasatı lene; kundura ~ntar lirasuu 0~ L-· .... • • rn ~ok değildir. ..,,. -,-- " b' 

klmllD t.ahklkat evrnkına gön:ı, hldise tranlı gltmlıı, fakat ~eldlğlnde bn. ilk tecrübeler memnuniyet , erici §imdi buna lmkl'm bulamayınca iği Kunduracı - lG il!'ı 25 "rası. 

-- - -:- ~--

Uu aupuua clLlenerek 4uu.ıc:ru.:•. · 
1ll arama ve iş verme ıllla ~ rı Kıı " o 
Uaklk.tl<llı pa.raa,u 091re111ıea.kt ı 

Uanlarw g:ıtetecıe glrttldUttı fdWOe 
otmaaıua Cllkkal edllmelldu. Cvlt'Dı:ıııt 

teklltı guocıeren okuyncuı...rın ınaht02 

ımlmak Uzere s:ırlb aoze1oıer1.tı1 bilııüı· 
ııı eıe ri IAz.ımelır. 

'Evlenme tek/illeri: 

1 
*Yaş 27, boy 1.70, kunıraı, yakışı" 

lı s:ganı.dıın başka JçkJ kullannuyan 
1 ve aylık kıı.uıncı &O veya 00 Ureyı .._ 

lnn, kimsesiz blr bay. 2:>jıG yajların. 
da, namus.ıu ve ciddi h'l2 veya dul bir 
bllyanıa evlenmek isteme~tcdlr ev e~ 
~nsı olanlar tercih olunur lcabmda 
ıç güveysi de gldcbWr. _(Iy. ı-tın> reto-
:ıı:lne mUrac:ı.at. 

Müteferrik 
• Bir gene: lstanbuI veya Bc;>toğ!U 
aemUnde kiralık oda ıı..-amaktadn'. 

MUstakU ve hafit m!l'ble.Li olmaıan 

tercih edilir. (Oda) relll%lı:ıe mUracaıı.t 

Aldınnız: 
f A.G.) (Bulunmaz) (F .N ~.) {F.D.K> 
(F.K.) (2:> GRU) (Kı.emeUm 6) 
(Kaynak) (I.Ale .ıt) (M.E. 49) 
(:Mesut olalım) . (Özbab:ı.) (P.'I.) 
<P .A.) (2. U.) (B.Ş. kimsesiz ı 
(S.A E.) (Samimi) 

~le cereyan etmi§tJ: cı babanın kahvede ters aııratı ile kn, neticeler verdikten sonrn Anıerikn kunduracılığa döktüler. <. 'UnkU ımn. BiZ - Dcmelt gUnde 450 Ue 500 lir3 
Baeı baba, Edlrnekapı clvarmda ev ıılaomıştı. hfıkfımell hu ccşillcn 50.000 arabıı dura. malzemesi memleketten temin lık nltıı veriş ediyorsunuz? gC" r:JMcsi keyfivetir.e hazırlııdığı 

~yapıyordu. Bir gün kahwdı• - Ne lstlyorsun f dnba ısmnrlo.mışlır. Amerika hilklı_ ediliyor ve en kA.rlı lşth. Kund;ıracı - (Piskln pl;,kln gUler) ınll :ıhede edilr.ıistir. Binaenaleyh 
Ot _ _,, .. ~ .,.....ı.,e bir İranlı girmio: - Arsayı. Biz - Mademki malz me yerlidl... Biz - Kadm ayakkabısı mı, erkek A~lnruı Staiingrad muhasara• ... ~ ,,,...."'I meli bu arabaları kirrılnyanlara te· 

- Ev telUUı t.vtt10nım! demişti. - So.hlbi başkaagıa ııat~. Kunduralar niçin pahalı. ayo.kke.'bısı ını çok satılıyor? sm-dnn yazg~e-k meebuıiy~tinı 
Y ,_ __ ,_ 1 kerlckli e'>lerinln etrafında sebze 1 Kundu-cı _ V'ftdm 8,•akkabısı d·'·~- ft'-

Hncı ~: - a ucauu pey m. Kunduracı - K6sc1e ve deri er.a ... """ " ihtimalden uzak tutma. M>-~J tu.u• 
~ıetiştimıclerini de tnvsh·c etmek_ akk ..... " d _ Gcl. burııd&. otur bfl.kalım, ne ıa. - Hangi peyin. yapılan zam ve kundura 1.'Jçllerirun Fakat kadm ay au ... mm zaran :ı 0 in olunabilir. 

'"yorıun? diye aomı.uıtu. öyle ya orta.da ne oahft, ne labat tedir. fnzlo. Ucret nlmnlo.rı buna sebcbtlr. var. Mcseltı, modası d~ğlşcn ayakka J\losko\n 29 (A.A.) - Sta1in• 
~· t kl i Harp Anıeriknda hayal o_ 1r"' ..., _ A1lahe.ı1lldlr birkaç kunıı1 blrlk. vo.r. ranlınm ete er tııtu!Jmu~ ve so. Harpten eır,·eı 160 kuru~ olan lt6scl'.l bılar satılamiyor - ~.••. ,..,...dnı ~allı.de Almanlıfi.r 2 tU• 

lıengini ç.ok clcğişlinnJştlr. Amer-i_ ... -
tirdllt su.,. ufak bir ev ynptıraea.ğım, luğu karakolda atmrıtı. lli:ı::lmli&'~LalBl••~!ll men ve 150 taııltla taarruza. geÇ-

imd hk el '-- k"nın ""'~"YJ' "ehirlerlnde knpıl:ırı· ~CZ~:mi:Iii!:il!limlrııl!Z:!!ll1r:l!li'.mlLK-OI•T"' -ı ·•s"" •tılı.k arsa arıyorum. Hacı baba, it i ma eme e ._§t. .. .,...... v r• " ,. a '" ıni<>lerdir. Şiddetli muharebeler • 
k .•.•. dak' nı snbnhın sııat dördiind<.ı acan si_ .. 

- Gilzcl, ellmln altınd:ı l.aledtgin • na gelenleri yanık yanı y..,.ar 1 KIZ L • • YATILI dt'n sonrn bir grup tank, nmele 
ı lıd ıı... nemalar çoğalmıştır. Gündüz hayo· ı•s a•kla" 1 'sesı AlA iblr arsa var. gibi anlatan ran an sonra aynf>~ YATISJZ mahallCEine girmiştir. Şimdi ora-

- Nerede? k&lkmı~ yn1 uekllde inkAr etmişti: tını gece ha~nlı istiliı edince sine_ ERKEK cia mubs.rcbeler oluyor. Erlerlrniz 
l d Arsa mnlar do bu iidele uymuşlar ve nk· 

- KaragümrUkte. Ben bundıı.n pey n ma mı. Talebe kıışöı için hergtln mUracaat edlleblllr. bir gUnde elliye yakın tankı hnsn• 
lA. dl •·· ... ..... bu ş:ım üzeri scıınst:ırı açacak yerde 

- Haydi gidip görelim. ıba§kasma satı ..... ye .......... ı. ın.nıı Eslti talebe kayıtlıı.rııun ycnill'nmeslnc 10 cylUle kadar devam o·'Uleoektlr ra uğrntmışur. 
s:ıhahıı karşı seanslnn nçm:ıyo bnş_ 

-- 'Pf'~ltı.. tttırayı o.tıyor. Şl'.HZAUEBAf;'l. POLiS KAU,\JU)LU ARKASI l\Iosko,,.a, 29 (A.A,) - R6yter a 
Hacı baba gts2lerlnc1e geytaııca tşık. İranlı hırsından yerinde duramıyor. lnmışlardır. I'clefon: ıı2.i34 l'l»'lı:Dill!!E.!llll••ll!l!!••Rl jnruımın Moskovadakl husuat muııa • 

)9r pı.rlayarnk u. .. ·anı lrımlınm 6nU • du, neticede muh!llrome, evrakı tet Ev kndınları için ş:ıfııkln nihnycl ---=--::mı---=--=---=-=-.:....,.ız:zız::ıı:aoc:m ________ ,,I biri bu gece verdiği b.lr haberde Sta· 
dllrmU~ ve kendLalni KarngümrUk kile içln -blU}kn b1r güne mrakıldr. lıulnu gooc yarısı p:ıznrlon cin im· •• • d llngro.ddnkl durumun hiçbir zam&n 

" ~ bir arsaya gct!.rm!.ştl. Dı~ çrktıklan vakit, Hacı baba, rulmnştur. Futbol ve lınskethol ay ve ayan ara nı UJ e bu !tadar va.hlm oımadlğluı .OyledlK 
- Haliç do ayak altınuıdır. bUyllk blr Plııklnltkle 1ranim.nı yanma mnçlan sn:bııhın e!rlılnde b:ışlıyor. ten sonra gunları UAve ediyor: 
_ öztımUn de hoııuna gttmJ.IUr. FL )'aklqtı: Barların en kabbalık eğlenee sııat_ Bu tasarru! devrjnde E:skJdJ, boyası soldu, renginin moduı geçU diy~ Aımcıolar, gth ıallp gt.lı mağl1l,) 

pı nedir? - Beni bof yere but11ıara kadar lerl ~j?Je üterioir. lnymetll • EL ÇANTALARINIZI 
1 

olarak yaptıkil!rı kruılı eokak rouha 
- Metro :uurabbaı 7 ııra. getlrdln, ı,timdl otomobil param sen • Amcrfkıılılıır bu ~eni hııyııt ş.ırl· "lr ktsşeyo atıp tt>rketmeyinı.Z. Atölyemiz 1ated1ğlnlz renkte ~l'biselerinlt· rcbelerl esnasında dıı. t}tr ~k nokta· 
- Sahibi ltimdlrT den.~ hırını şu düsturla izah ediyorlar: u~n ohnı.:c eu ç '\NTAL-\Ulı''"HZI fennl suretle bOyar ve yepycaj yapa.r ıard:ı arazi kaybetmiı o1,."Il::ı.larw.ı 

S bibi b d kt • - dolu ?--• ne yapa--· __ ..... Hır "Sııntler ins:ınlar için "npılmışlır, - a ura a yo ur, .nua • .-........ı .._. .... .,....,1-nu, • " Ayrıca he~ +Urlu tamlr va ısmarla çanta yııpar. rağmen §eh1r lçlndekJ kontrolleri ~-
& Fa.kat beni tam salO.hlyctll ktl aından boğulacak gtbl oldu. Kıp. insanlar sa tlı!rln e.Mnde oyuncak '.ruvrurtııılıln "tn,,!ne uy.:ır ıın A~ bit ttrnalt cll:llanaızı e.ncak otôlycm.ız. niglemektedir. 
mı tır. lyi bir mll§tert bulursam, ben kırmuıı kesfüırek 'btr oey\er 9Öylemek olıımaz.,. de tf'mln ııu b:llrtımiz. J{arnküy :Mumba.ıı c ddesi Uo.a;:u:ıpaşa 'lıın No 2 8 ı,oııdra, 29 (A.ıl) - Almnnlurı.ı 

acağuı:ı. tete<li IAkin sadece ba§mı ııallamakla Çok büyük şehirlere lılle hıırıı Stıılingracl önh:rınde ,.e l\·lerlnclt' 
D .... ,,.,.,& verm- m'D'"? lkt'- etti "'-"• .. ~ ..... ise lAuball bir d"mgası basılınıı;,lır. Artık Ne'"'ork o "' c h • d 

- .,.._ --~ı ._ - .. ~ • ~- l.lilUU "' •J og u ep esı n e llğrQChklarl kayıplar pek Oğırd.I. : =cı:~ almam. ) ::x. eelA.m vererek ve gülerek u - !;~vc~ı~f;~~~~c:n~e c~t'i~~e ~·~~: nurad:ı, 130.000 mUıver osker!ni•ı 
- Canm tBterse. !;it .-' ADl.J.YE MUHABiRi rarnn çok azalmıştır. A.s:ınsörlerdc Moskova, 29 (A.A.) - Cephe • kıta an<lır. Brits.nova ajansının 10 gOn süren bir muharebede uıdıı. 

••:;mm~~-------iii-mlıii•m--.. --_.;ı:ıuır::.ı::mS<11 .. ıa_______ ili.iulıır nsılmış ve lıııvn tehl.ik~'t elen gıelen te'groflsrn görcı Sta· :ıı;keri muhabirl, bu haberle Al_ ğü tahmin edilmektedir. .. il 

nanma gunu 
m "nasebetiy e 

Amerika da 
Bir günde 10 gemi 

birden denize 
indirildi 

Pasifik harp 
sahasında 

ıhnlindc neler ~·apılacnj:h f!n1ı edil_ }:ngraclıı Kmlordu tnkviye kuvv~t manyacla yapılan bazı demeçler a• Berlin radyosunda süz al:ın bır 
miştir. Soknklnr uskerlcr, h:rlıriye- lcri akm akın gelmekte ve gelir rasmdıı. •bir miinnsebet görmekte uskeri sözcn, Stalln(lrad şehrinı 
lller ve nnifomıolı ktı.dınlıırla do_ gelma ~vaş:ı girmektedir. Bu. I ve Stalin~~-..ıda mulıncimlerin du ınudnfan etmekle olım Rus kuvvet_ 
Judur. nunla beraber Pravda gnzete.siııe rı.1mu Zlnnedildiğinden çok d.ı.ha lt>rine şimalden ,.c dolludnn durma· 

Şi:kıigodn finiformn dnhR nzdır. göre, A'manla.r eh külliyetli nıik• fena oldu<'hı neticesini çıkarmnktn· <l:ııı tokvil'C geldi~inl ve şehre ha_ 
tardn +<>:kvi'-'e getirmek~ ve bu dır. Almanların nefislerine itim:ı.· curu etmekte olon Almnn km·vcllr -o-- Burada siviller taksiye. hinmrk ..... J 

M I al J l için kavga etmekte ve lok:ıııtıı ön- kesimde henüz sayı füıtUnIUğUnU dı knybetme~e b:ışln.dıklan iut! • rinin l e yıpranmış oldukl:ırını 
ütte ik kıt ar apon ara muhnf"""' t'tmekeci':rler. iını vardır. Filhakika Transcocean 

1 
söylemektedir. 

I terinde sırn beklcmek!edir. ....... 
karıı taa1'.ruz.a •eçti er Rusların tehir içiııdc ytik.sek lı mn.n ajansı 25 eylUldc Stnlin _ !.Iaregal Timoçenkonun şellrin batı 

Londra. 29 (A.A..) - PIU!itlk Ok. l:ir nın.halli geri aldıkları söyleoi • rud mUd:ıfiler nin h:ıriçten her• §lmo..llnde yaptığı ı~ırtma karşı ta. 
yanuıunda mulıtelif bölge!erde muba. Pelenin bir proiestosu yor. Eğer bu haber teeyyUd eder· hnngi yn.rdım nlmnk hususunda arruzu bir parça ağırlaşmıştır. 
rc'beler oluyor. Salomon adalarından se, durumU>..rı çok dUzelmiş olncak- hicbir im.1'5.nn sahip olnıadıklnrııu Aloskovıa, 29 (A.A.) - Rljevde A!. 
Guada1kanal ve Florldadıı. .A.mertk.ı.n ı.ontırıı, 29 (A.A.) - AlsaJ:ı Loren.. tJr. t..öy!Uyordu. Ertesi gUn aynı njuns man mevzileri yanımı~. 25 mesknn 
all4henda.zlan Jııpon kara kuvvetine de .Almcı.n!arın hareket tarzını, mare. Şehirdeki muazzam fabrilcn'arm Sovyetl<>rin ı:inı:ılden Stalingroda yer geri alınmıştır. 
kar§ı ke~ faaliyetinde 'bulunmut. Dl: ınl P.eten Alman hUkOmetJ nez.dind' içinde ve Volga boyunca me,·cut takviye g5nderl're-h muhasara çen Kafkasyada :Mozdok mmtakaaınds 
ko.ç Japon mUfre.zcslni imha ederek prot<>S'to etml1Ur. ueniz te-ıgfıhlıı.rındn Şidderli Stl. • berini y:ırmnğo muvaffr..k olup ola Almnnlar Dlddetli bir tn41'l"Uzl& mu. 
durumunu dUzeltmıatır. Son günlerd~ Amerikan zenci generali ,·ıı~kır cc\':lm cımclr.tcdlT. Bu arn_ ınıy:ı.cnklnrı ı:ıua.llni var~ görmliş- kün bir yerl ?.aptetmeğe muvaftaı;: 
•2 Japon tayyaresi tmha ecJilmlı. 2 da Alman ha.va kuvvetleri bahtsız tli. Aynı etin Bcrl'n snnsUıii İsveç ı 01mugla.rdır. Novroslskln Jenup do~. 

V~ıı, lltı (A.A.J - DUn Anı•. tayyare hasara uğratıımııtır MUtt~. Avrupa harp sahnesinde ch'rln bakiyelerini tO"...n lmlbetm~ teU D:lgens Nie-hter gazetesine sunda flddetll muharebeler o!uyor 
ltkado. lpUtt&fiklere uterı temin ede. ilklerin ltayıbı yoktur, 2 Japon kru • Londra, H (A.A.) - Amerika orJ~ ğc çnlışma.kta ve Rus nvcılarr Al· giden v~ Stnlingrnddaki Rus kıtn· Bura.da bir gUn içindf;; l2•1C den fu.18 
eeılt" olan 4onıı.nmııya tnhals edjlmlo vu!lrü ue 2 gemiye ısabet!~r olmu,. sunda biricik zenci genern• oınn gcn.s. man uçıı.k'nrııun btiyilk sayı us • h~rm:ı mUt~adiyen tnkviye gel • Alma.n ve Rumen imha eCllmiştlr . 
~ t~~mı::·a.B~t;1° kU~eler- tur. ral Davla, Avrupa harp sahnesinde tUnli\ğiine roğnıen mütemadiyen dığini bil'liren bir telgrafın çekil· JJoncJra, 29 (A.A.) ·- }{u }nyıı 

ma ' Y n er yap mı, Yeni Ginede Oven Stanlcy mmtnka. vazlte almıştır. Şimdi bun.da teftiş • karşı t::ırruzn. gegme1ttedirltT. ~on mes!ne mU.~ıuıd.e etm'~ti. Berliıı _ m:ılz~me ıı:otiirUp yeniden lngiltPrc· 
•trlk Bcnri'nln tarihin ~ahit olma. K 1 d ı 

smda muh::ı.rebcıer oluyor. Gruıe?"Sl ıer yapmaktadır. teblif;lere göre, .zı or u kuvvet· den sveç gnzctelerine ~e1tilen tel I ye dönmüş bulunan bir kafile icin 
~ cın bUyUk denls ln14ah progra - Mak ArtUrun karar ıuıı tarıı!ında~ l<'Ti iki önemli caddeyi geri n;mış· gırnflnr, kaleyi muhasara eden AI· y:ıpıl:ın ıner:ıoıimcle sü7. alan hnrp 
mmm tatbikine ~to.m~ olduğU gU. Londrada dükkanlar ana\: '· • d Alın ı ~-•· d k ı t neçedllcn tebliğe göre Moresbl Hma. ı.t,r ıs:: e an arın ~l"ln i _ reon ıta .ann.1.11 ja,c;er:-·. icin son dt· naklivotı yllksek memurl:ırından 
8Qzı yıldlSntımU kutıanm~tır. 16 d k n ,.,...k • l ' d d nının şlmatlnde Jnpon mUdafaıun ant a apa a..... ger usım !ll'ln a me .. -·ıerini U • rece bilyll!t guç ll:klcrın başnnlmn· lıiri şö'-·lc demiı;.tlr: 

N~·yorlt, 29 (A.A.) - Haber verıı. "1k ı · 't' " 
ıarına knrşı nllfuz edici V(l ynndıı.n \ t,ı, 29 (,\ .A.) - itıc teşrinde'ı ze lttiJılerı ı ıraf e..~ilmektedir. sı IUzum•md~n t.ah~ediyordu. Da • "Rıı göndetdJl'imiz son 1'ııfilı· 

Qno [;Öre, hürriyet ftl6su gUnU mu. dUl kA 1 k Lo d 29 ( ... A. A lı "- A " sarıcı blr hUcum başlamıştır. IIUcunı ltlbnren Londrn t n ıı.n a şarıı n rn, ,,.. ) - imanlar, a .,ct<ıka :ıhvalııe- bu nevi te'graf~ şiıııdlye knd:ır fl'Önderdlklcrlrnh:ııı 
11!YCbetılcı 27 

eylUlde Aın~rlkan deni.% getııiyor. Hava faaliyeti de artmak • eant 16 da kepenklerini ;ndirmlş bu. ~talingr:ı.da tnyyare ile tnkvjye lnnn Alnınnyn. cfkiı!'I umumiycsi en ilıüyii(ifülür. ilerde daha muıız 
p:ı§8.llt t zgWarı 10 gemi fndlrmlg1cr. 1 · A- • 1 - "1: B 1 • h 

tadır. unacaklardır. g m<.ı<:rmı~ ~.n.ıır. un ar hlicum ıu erhangi bir tMrruzdnn vnz • z:ım kııfilelet de IT()nderecel''iz. nı·ı dtr. Bu yek1hıc1a ' harp gemlıl dahil- ., ı:; 

dlr. ı,ıi.inderdli!imiz nı:ılzemeler Alman· 
Dctrolt. 29 (A.A.) - ZJ.terın istlh. Koh bJr mtıddct uğrattı. Genç kı. tnrlulıı.ruı ltlnd<'n köy lıtfkanıetinde ynvn di:r. cöktnrerektir. 

ali maksadlle Am rlkan otomobll ıa. :ıı.ın nğztnd \n lAt alam:ıymc:ı onu ıınş. llerll,rcn bir ın&nu ı;örmu,uı. l.\lesaft' Rusya ordular1111 
nayif ııe 1nı;-Ulz harp aana)11nln tına lııdı: ııoıc bUyUk oldnJ;rund:ın, bunun blr er. 
lAta ait bUtUn sırları mUb:ıdcl<ı otUit. "Sijylcacne be ltaclınl Ne diye 6yle ,,il kek mı yolcsıı bir kadın mı olduğun., b 1 k • • 
1 ıh be rlll A k h -u lngilizceden reviren: VEHIP TAYLAN t ··-ı d mı tL M ııb b ab 8S eme IÇln er a r ve yor. m rı an a~r.ı lteıulj ı ... idi.,, :r a..,.ı ıı e eme ıı ıuını u ı . 
sanayU konseyi mUttcflltler orası hU. Genç hlı.m tçl tuz ltekl!lll erel. oe • 1 Ban §t'todnn geld!ğlndc.n eır.lıvll. 
tUn aannyiln samımı bir .,blrlfg-t yap vnp rnrdl: ''E\'Ot., oydu .. Koprken gtirdUm.. \'et, ördlim,. diye ccvııp ,.·ndl, ve ı. Korucunun ifade ı haldıuıte uyu • B6yük gayret 

• ması sayesinde mlh\'er harp snnıı.ytı _ • s~v •.. ocvglll ctendtmlı.dll TB_ ~n luıpıyn girdi,.,, tık ılurnn oda penecr. lns ynkll181t. .}Orda .• ki bundan ştıphe ı•tmcğc ma. b 
nm btrıeım!§ mllletıer 8 nııyilr.e no_ keııal l.}tll.,.,, Ellerin! yU:ı:Une kn[ındl, hıı;lcırn hıç. 1 ''Noydj gürı:mg-an'?,, hnl yoldu. t'ltuı.yet gee~ 1 a~ı't buldu arcıyor 
znran ço:ıuk oyuncaııtı gibi gl:Sr~cec. ı.o!~ ve b:-n b:ılnştık. lnrıı llKlnmar.'t\ b:ıslııdL 1 "Albayın cc:ıedl ~ erll l"t!rlıılle tluru. f;'Umuz pmcere birden ehl'mmlyet rı'!oskowı, 29 (A.A.) - Röyter ajan. 
gını bellrtmcl.tedlr. Ar',ıımdıı duran Blel•bom mırıldan. Kols birden l.:ırclcete ~cçtl ve seri )ordu. ı··ıııc t biti lk odad3 .. ,, kc betllyorau. Bu tnl.dlrd.. hlzmefçl sının husust muhabiri bildiriyor: 

Toronlo, 2:J ( A.A) - Aıı ı.ril,n dı: tıclıınlnrır, karıınlık koridordu lraybol.

1

1 1'Bitlşllc oı1:ıdn \>,. kızı !korkulıın :ı.tus da korocunun gör Rusyl1, ordularını beslemek ıçııı 
11\kert crkıinmtlnn biri .sv) lctlli.ı ı "lsterllc ııı:ı.hlOk:" du. Bir kapının usul~ kaııandığmı ı. Bilişik odıla b1r penr.ııre nçılctı., de. clUğU ln!.1lndıı.n baalm kl•tı»e değlla1. nıılhsuı almak hususunda hiçbir gny. 
hir ııulukta demiştir ki: Znf ri l.n. liohı genç lm.a mubııkkıür surctt }tt llt. dl. w~• .c1o•J, Denıeı. oluyor ki harlçten blrlst ınto. ret ve fcdnkArlıktan çeklnmemekt,e • 
ı nnır>dan C' \el ıki ilç milyon ns. ).ımlııu:f old-,wıu onlatmıı,'11 Ctılışı. Ueplmlz. yerlerimize ııııtıl:ı.nıp knl ı 19. BiR TANIŞMA ya girınl'3, alhııyı ve Boram tlldUrmU t tllr. 
'ker knyıbını giJZe nlına 1 yız. Aınc· ' yo:du. Hizmetçi kız f!!e iddia ınd;a mı;;hl<. Etrııfıma ııöyle bl• bnl.trnı ve ıncı;unı fıınllyet ctınasr.ıdıı, berharı Pravd:ı gazetesi diyor ki: 
rıkııd:ı efkarı <'hırllycn 2 ~"Y \'nr n.•;ı:.trdl. Hepalnln ('ehre ı balmumu bebclder Benim n3.zllriyem, Duırlı-sm vry' gi lılr ııuretle • 1>4-lkl de ~ıırareııgh: Rusyada 1'.ıe yaklaşmaktadır. Sta. 
dır: n:ıriıln Jl(k ~akmdn lı tecr;;i 1 "Ilııyır, hn}ır .• ben l,)ICc g!ircfttm · ı gibi solmusıu. Herlte5 (:'ÖZllnll t.ıırıın. 1 şııto s:ıklıılerlnden blrls\Illıı rullcrlm guns- cbrbe l d'llll)l!llle • tat'IZ edll • Hngrnd dolaylnrmdııki kırlnr, Voronej 
ve z:ı7,onın lehlmızdc ç.ılıştıi!ı o '· ı mrrdlvcnden hı!yord•ııu_ baktım .. iğli, lı~n dlkmlııtı. Arkadıışımııı ynlclıışnn 

1 
olma ıoı mUınkUn kılıyordu. Bu :rıazıı. l mı,, ve bunun llzerlne d~n gece ye çevresindeki ormanlar ve Lenlngradın 

ctitncclcrl. ml;ı,. sJl!Uı dairesinin kııpısı önlliıde ı odımlnn:ıı ı,ıtince • ne yı:ınn söyll)e · rlye en son ha.dlse Uz.erine bir l\ny11 ı ııldcn cinayet odaslltA glrııwğe te,eb pnrkları sonb:ıhar yapraklarlle ört'Jı. 
Nevyork, :<:9 (A.A.) - Hllber w. duruyordu ... g<'ldlğtml duymuş ola. )lın • ıı:ım ferahladı. Kots bizleri tl's snrsılmıştı. Bııhusuı Cl1{'.s• b lco. bil'! etnılı,ıU. mU~tUr. Ordu ve nıJllet çrneı r kenec 

r.Jdltfnc göre, Arnerll.-an ııigortn ıru..- c.:ık ••• r.lra blnl nlılrc chindll .. o sırada l;ln etmeğe ç:ılıştı: ''lli:şt-y 3·olt, b:ıy nıcu Kols:ı ınUracant edip gııyot gn _ F'tıknt o odada ne arıyorJu ! l nmt!}. yumn:kıar sıkılm.t ikinci btr 
pıınya•nrı Al!nnt[k v~ P ltlk deni~ • ~Uz.Unu gördılm .. albay F.dlıt•mwı yu. 1 r. blz.m tçl tuz ynnıhoı, cı1tl.<'nk,. de. rlp blr hll.Ayc anıatmro lılidlse bnm • [fols lif' bu !m~:ı tn koııuıım'\:c im l:ış hıırbl gc<,;lrnıe"c nazır bulunuyor. 
terinden ynpılı:ın nakliyat !Cin hat1J zU)dU!... dl. t;:ı~kn bir ıcldl gUııtl'rm \'t' bıışl d".. k nsiz.dı. Ynptıklıırıno lılr tilrlll n'ııl Eu 'kı~ rnııhrumlyetıerle dolu ol::ı.1!4'-t 
muh:ıtarıı.larına k:ı.rşı slgurın prjml:'I: Hız en •on Uzlerl fıınlduyarıı.k söy. UşnJ'I r hrıı:ı nğlı)nn genç lcuı tu. nu lmrueu, albnyın ve nornnın keti('!. cnllremfyor'll:ını. l>nb dtk~nd n ot . C lat zeJeıl getlıeccktlr. 

prim ''1ttt.rme kcy. lı>mlstı. tup uznkla tırclılnr. l dlldll,lerl gece enarenglz ıconı hoydu talıırını ıo.ı ı:.:.lı ''e k bJlno. ?jllnı<l I -
\()la ,.en , Kot u dU Unce olmı1,10: "Ya, demeıı Kol od sın:ı çıktı. ben dr onn tn.. <lunu yak!ll::ım ır fçln ı:ı•ı u lrurmıuıtu. balık ovl:lm. ktnn cfabıı nıUhlm ı:ıterı ~Qtı~tltJtıj 

em tatb!Jd aaycs!nde fııUmkU..rı 1 olhaym yUzU~dU!,, ~cdl. "Bund:ın lyl, l ldp ettim. "St'n bir eeyler gl!rdll.n Sıı!lt lldye doA'ru e\'I' dünErlıım !or . yokwuı .tıltll 1 \'_,t ı lnuı~ıc 
olabllaılııt.ir. ce emin mlelnlzf. \'}lyıım,. dedlm. Cldd! bir tııvırln: E roıır aotoılL tröy ııraı;ıod~ koşa kQ,~ {De\ nml \'::ı.r) !J-:.lı 2C.28 ü.lG 


