
Alman ınotörlii. vasıtaları harp ederek ilerlerk<.11 

Alrnanluı·e göre cephelerde durum 

St.allngrada daha 
~ok y·aklaşıldı 

Avrupada
kikorkunç 
cephe:Açlık ___ .* __ _ 
Avrupada açlılı her gün 
artmalıta ve gittilıçe 

lıorlıunç bir ıelıll 
aımalıtadır .. 

Cephenin gerisindeki dünya, alıştığı, 
Jrnllanmayı itiyat edindıği eşyayı bula
pıadığından ve alıştığı eşyanın yerine 
başkasını koyamadığından, b:lhassa mi
denin ıstırabını dındiremediğinden dola
y1 her gün biraz daha kötü vaziyete gir
ınektedir. Dünya bu kötü manzaraya 
yer yer misaller vermektedir, 

Bu misaller dünyanın korkunç bir 
levha halini aldığını göstermektedir. 

Kanada ve cenup Amerikasının buğ
day yetiştiren memleketleri stok bollu
ğundan şikiyetçıdirler. Bunların elinde 
bulunan gıda maddeleri lüzumundan 
iuzladır, fakat sevkedecek vasıta ve nak
ledilecek pazarla aralarında bir irtibat 
mevcut değ'Jdir. O memleketlerdeki 
mahsuller ambarlarda her gün fiyatları 
biraz daha düşerek çürümeğe mahkfun 
bulunmaktadır ve hububat makinelerde 
kömür yerine yakılmaktadır. Buğday, 
mısır, arpa, yulaf dumanları bir kısım 
Brzın ulkunu sarmaktadır. 

Avrupa ise bir dilim ekmek elde et
ınek için Atlantiği uçarak veya yüzerek 
geçmeği tasavvur etmektedir. Tezat bu 
bale gelm:ştir. Fakat insanlar ne kuştur, 
)le de yüzmeğe takatları vardır. Ne de 
teknik imkanlarla tasavvurlarını yerle
rjne getirebiliyorlar. İmkansızlık içinde, 
"çlıktan biraz daha renkleri soluyor, 
gôzleri çukura batıyor. 

Avrupa esasen kendini Avrupa top
raklarımlan yapılan istihsalle geçinclire
mezdi. Fakat Avı·upanm yarı zirai, yarı 
sınai ve yahut tamamen zirai olan saha
ları da bugün verim kabiliyetini kay
betmiştir. 

Dan'1naı·kada en güzel kümes hay
vanları, kasaplık mah!Uklar beslenirdi. 
Fakat Danimarka yemini hariçten ge
tirmek şarliyle bu hayvanları beslerdi .. 
Bugün bu yemler artık gelmemektedir. 
Kümes hayvanla1', kasaplık hayvanlar 
yemsizlikten kesilmiştir. Ve kıtlık ken
dini göstermeğe başlamıştır. 

Fransa ikiye l:.ölünmüştür. İkiye bö
lünen bu 'ahalar arasında irtibat yok
tur. 

İstihsalle ikl..sddi bünye arasındaki ir
tibatsızlık bu memleketi harap bir balP 
koymuştur Ayni zamanda bu meınle
ketin z!raat sahasında çalışacak ınilyon. 
larca iş kuvveti esir kamplarında bulun
maktadır. 

Romanya, Macaristan dünyanın sayılı 
buğday memleketleridir. Fakat burada 

(Sonu Sahile 2. Sütun 6 da) 
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µ;üreş müsabakaları l 
Fuar Jıupasını Beşilı· ı 
tQlılar Jıazandılar .. 
Dünkü karşıl~malarda Beşiktaşlı- 1 

lar • ı. e k~ı •3• sayı ile Gözte- ı 
peyi, Gençler Birli(i de sıfıra karşı 
•3• golle Alhnorduyu yenmişlerdir. 
Bu miisabakalara \'C dünkü ııürcş· 

lere dair taf•iHit 2 inri •ahilemiz- 1 
dedir.. 1 

·- ---- -·- -·=· 

---*·---
Terekte müteaddit 

mevziler yarıldı 
. -*-

Ruslar imha edilinceye 
Jıadar dayanıyorlar. 
Stalingradda bir çolı 
31an11ınlar çılıarıldı .. 

Berlin, 13 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Terek üzerinde kale modelinde yapıl

ınış müteaddit mevzileri yardık. 
STALlNGRADDA 
Stalingradda olan bir çok savaşlarda 

yeni yerler aldıktan sonra, şehrin hu· 
dutlarına daha ziyade yaklaştık ve ce
nup kısmına nüfuz ettik. Düşmanın 
müteaddit şaşırtma hücumları püskür
tülmüştür. Kara kuvvetlerini destekle
yen hava kuvvetlerimiz şehri şiddetle 
bombalamış ve şehirde bir çok yangın
lar çıkarılmıştır. 

CSonu Sahife 2. Sütun 1 de) 

Çin Ordusunun Hırıstiyan Gene
rallerinden Feng Yu - Sing 

UZAK DOG 1 SAVASLARI 
---*·---

Cin daha 5 
' 

sene harbet-
meğe hazır 

-*-
Yeni Ginede Japon 
hava nıeydanına 20 

too bomba atıldı 
-*-Çinin bugün on milyon 

aslıeri var •• 
Çunking, 13 (AA) - Çin harbiye 

nazırlığı mensuplarından general Çang 
Cucnin bildirdiğine göre, Çinin işçilere 
ve yaşlılara müracaat etmeden daha beş 
sene harbedccek kadar askeri vardır. 
Bugün 1 O milyon asker ve ayni sayıda 
gönüllü ya cepheye gitmiş ve yahut ta
lim görmektedir. 

Melburn, 13 (A.A) - Resmi teb
liğ : 

Ovenstanley bölgesinde keşif hare· 
ketleri olmuştur. Yeni lrlandada hava 
ke~f kollarımız bir düşman mayn tara
yıcısına hücum etmiştir. Netice tespit 
olunamamıştır. 

CSonu Sahife 4, Silhm 6 da) 

Cümhuriyetin ııe Cümhuriyet esl!!'lerlnm belcçiıi sabahlan ı:tka,. ıfyari oazetedi7'. YENt ASIR Matbaasında basılmıştır_ 

ALMAN· ~us HAReı Adliye vekaletinin mühim tebi igatı 
Sovyet filo- r· ) . d 
su f aaliye- ıyat e e erı e 

te geçti ~an d Ava ve cezala d ·· şt ·· 
-

-*
Novorosisk yakınla-
rında Mihver ordu-

]arını dövüyor 

-------
Artık bu davalar ta· 

kip ve bu ct>zalar 
infaz edilmiyecek 

-*- -*-
Rıısl ar rerelıte günler- Adliye velıaleti müddei· 
c:e süren harpten sonra umumililılere tebligatta 

bir ~olı tepeleri geri bulundu.. 
aldılar .. 

Moskova, 13 (A.A) - Karadeniz 
Rus donanması Novorosisk yakınların
da Almanlarla savaşta bulunan Rus ka
ra birliklerile iş birliği yapmaktadır. 
Bahriye erleri, Kızılordı:. erlerinin yan
larında düşmanla savaşmakta ve do
nanma da ağır toplarla düşman kıtala
rını dövmektedir. 

Romen kuvvetleri bilhassa ağır ka
yıplar veriyor. Bir köyün zaptı İçin yap
tıkları muharebelerde mihver kuvvet

(Sonu Sahife 4. Sütun 5 te) 

Ankara, 13 (Telefonla) - Adliye ve
kfileti el koyma muamelesine tllbi her 
nevi gıda maddelerinden mütevellit 
davaların takibine ve cezaların infazına 
lüzum kalmadığını müddeiumumilikle
re tebliğ etmiştir. 

Bu suretle eski fiyat murakabe ko
misyonları kararlarına karşı suç işli
yenler hakkındaki cezalar da infaz edil
miyecektir. 

Vekaletin buna dair tamiminde hüla
saten deniliyor ki: 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Rus cephesinin merkezinde vaziyet 

"Voronej,, de AI. Almanlarıı kıırşı hıırbe lııızırlanıın Polonyıılı ıukerle7' hücum talimleri e....,.uıda 

Ruslara göre "Stalingrad" da durum 

man gayreti akim Almanlar bir ka4; 
Almanlar Voronejde Don nehri llatuındalıl lıöp· yerde i er edile r 
rii başım alamadılar. Ruslar yine merlıezde tah· 

Jıimli bir yeri zaptettilderini bildiriyorlar 
Moskova, 13 (A.A) - Tu ajansı

nın cephedeki muhabirinin verdiği ha
bere göre Almanlar Voronejde Don 
nehrinin batısındaki Sovyet köprü ba§ı
nı ortadan kaldırmak için büyük gayret
ler aarfetmişler. fakat muvaffak olama
mı~lardır. Burada bir kesimde Alman
lar 1 O top bataryası ve bir çok pike tay
yareleri, büyük aayıda piyade ve 20 ka
dar tankla hücum etmiılerdir. Ceryan 
eden çok ıiddetli muharebeler netice
sinde Almanlar ilk mevzilerine kadar 

geriye çekilmeğe mC<:bur kalmışlardır. 

Alman kayıpları çok büyüktür. Bir kaç 
küçük müfreze hatlanmıza kadar gir
meğe muvaffak olmuşlarsa da hemen 
tC<:rid edilmişler ve bunların bir kısmı 
ıi.mdiden imha olunmuıtur. 

VORONEJDE 
Moskova, 13 (A.A) - Voronejde 

muharebeler devam etmiş ve savaşlarda 
4 Alman tanlı ve bir bölük yok edil
miJtir. 

(Sonu Sahile 2. Sütun ı de) 

« YENi ASIR>> iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

ihver bu kıştan evvel 
Rusyayı yıkarrazsa son 

zaferi elde ede ez •.• 
Bu talıdirde müttefllıfer herşeyi geri aıabilfrler 

~-YAZAN~'''EMEKLi"c"E';iE'RiL'"'iiös'NÖ ... EMİR···E·R·İ<°İLE·T· . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Üçlü ittifak devletleri

le müttefiklerinin umu
mi asker! vaziyeti, de
mokrasi devletl~rininki
ne nazaran, şimdilik da
r.a müsaittir.Dünya mu
harebe cephe ve ı.alıala
rına bakacak olursak, 
evvela hemen bütün 
A vrupanın - Moskova
ılan Ural dağlarına ka
dar Rusyanın geri ka
lan toprakları müstesna
onların asker! hüküm 
\'e nüfuzu altında oldu
ğunu görürüz. Ege ve 
Adiryatik deniz:ne ha
kım onlardır. Malta ada
sının dayanmasına rağ
men orta Akdenize İn
gilizler hakimdir dene
mez. Mihver taşıt ge·· 
mileri İtalyadan Libya 
ve batı Mısır sahillerine 
g'dip gelmektedir Buna 
mukabil, İngilizler, za
yiatı göze almadan hat
ta Maltaya, ne Cebelüt-
tanktan ve ne de İs- Finlandiya başkumandanı Mareşal Mannerhaym 
kenderiye cihetlerinden, Alman generali Heinrichle bir tetkik esnasında 
üst deniz yoluyle taşıt kafileleri sevke- Kafkasyanın, Grozni - Vladikafkas-Ma
dememektedir. haç kale müsell~si müstesna, geri kalan 
Rusyanın en mamur, en kalabalık ve biltün yerleri Rusların elinden çıkın~ 

ziraate en elverişli yerler:nin çoğu mih- tır. Kuban - Maykof buj!day ve petrol 
ver ordularınca zaptolunmuştur. Şimali (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

Moalı:ova, 13 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : 

GC<:eleyin Stalingradın batı ve ce
nup batısında, Mozdok ve Siliniroda u
va,lar olmuıtur. 

Baıka cephelerde bir deği~lilı: ol-
mamı§br. 

STALINGRAD BATISINDA 
Moıkova. 13 (A.A) - Sovyet teb

liğine ektir : 

Stalinııradın batısında düımanın aa
yıca üstün kuvvetlerle yaptığı bfr çok 
hücumlar püakürtülmüıtür. 

(Sonu Sahife !. Siltun 5 te) 

Atlııııtikte ve Pıuifikte kııt'i deniz hakimiyetini müttefikle7'e temin edecek 
gıııyretlerden: Vç Amerikıın destroyerl bil'de1ı denize indiriliy07' 

Denizde ve adalarda harp 

Saloınonda J a· 
pon gay eıi aklın 

---*·---
Atlaotikte büyük bir 

kafile etrafında 
çarpışma var 

-*
Almanlar yeniden 18 
vapur batırdılılarını 

söyliyorlar .. 
Vaoington, 13 (A.A) - Bahriye na

zırlığının bildirdiğine göre Japonlar 
Amerikan kuvvetlerini Guvadel kanal 
ve T ulalciden abnak için çok büyük gay
retler sarfetmiılerdir. 

9, 1 O, 11 eylülde Guvadelkanala ya
pılan Japon taarruzunda 20 uçak düıü
rülmüıtür. 

Amerikan uçak.Jan cıvardaki Japon 
işgalinde bulunan ada ve limana hücum 
etmiştir. Bir gemi babrılmıı ve liman 
tesisleri ele büyük zararlara uğratılmıt
br. 

CSonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

~ .. ~ .... ~· ··.·.:.:.. .. ·.·-·.·-· ... · .. · ... 
-=-;.~~'""':1 

DAıll.tli~ 

•••••••••••• 

Ruslar yeni üç silah 
kullanıyorlar 

Stokholm, 13 (A.A) - Ofi ajansı ı 
Y en.i üç Rus silahından bahsetmekte
dir : 

1 - Yeni bir nevi uçaklar. 
2 - Japonlann ölüm gönüllüleri ta

rafından olduğu gibi sevk ve idare edi
len uçak filolan. Bunlar toplu Alman 
kuvvetleri üzerine bombalarile birlikte 
olduğu gibi inmektedirler._,... 

3 - Sayıları mihver için bir sürpriz 
teıkil etmiş olan hızlı botlardan mürek
kep l..adoga filosu. Bu hızlı botlarda 
toplar da vardır. 
~==ılı= . ·~---.f~l .. 'IL"" .~ .. ~ ...... ' .,. 
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SAHiFE 4 
i 

HALK VE HAVACILIK 
--- *-- -

Kanat 1 ı gençler 
ordusu milleti-

• • 
mızın ~ururu 

ve sevincidir -·Kurtuluş savas.ı rullu· 
nun olmez belirtileri 
bizim öz v e gerçelı 
Jıuvvetimizdir .. 

YA Z A N : OCUZ PELTEK 

Bir milet, bugünün korkunç savaş 
dünyası içinde, hür ve ünlü varlığını 
korumak için ne yapmalı, nasıl davran
malıdır? 

Bu soruya sözle verilecek karşılık 
.bellidir ve kesindir: Bütün varını yoğu
mı bu uğurda harcamayı göze alınalı ve 
sırası gelince çekinmeden, duraksama
dan harcamalıdır. Yalnız, ölçülerin ve 
kıymetlerin günden güne değiştiği bir 
zamanda elde bulunan kuvvetleri ve 
kaynakları en verimli, en işe yarar bir 
şekilde toplamak, hazırlamak ve kul
lanmak gerektir. Çünkü bir milletin 
yasaması için yalnız ölümü göze alınası 
ve onun üzerine göz kırpmadan .atıl
ması yetmez. Tarihte eşi ve benzeri ol
mıyan bu ölüm _ kalım savaşında yenil
memenin, hürriyet ve namus ile yaŞ1-
yabilmenin baş şartı, çarpışma karar ve 
iradc..c;ini, kahramanlık duygu ve şuu
runu en yeni teknik vasıtalarla birleş
tirmek, kaynaştırmak ve beraber yü
riitmc ktir. 

* Tarihin her çağında, zaferlerin her 
çeşidini yaratmış olan Türk mileti, kur
tuluş savaşı He hür ve ünlü varlığına 
parlak, ebedi bir yol açmıştır. Dünyaya 
r tirdiğimiz yeni hayat görüşünün te
melleri, bu savaşla ve onun sonunda 
kazanılan büyük zaferle atılın.ıştır. Her 
türlü caresizlik ve imk~nsızlık icinde, 
her yönden çökmez görünen, silah{ alın
mış bir millet, nasıl savaşır ve nasıl 
kurtulur? 

Bu çetin sorunun parlak karşılığını 
kaniyle tarihe yazan Türk milJeti kur
tuluş savaşından beri tutduğu gidişle, 
bilgiye, ülküye ve tekniğe dayanan bir 
çalışma ile dünyanın baştan başa yan
gınla sarılıp kavrulduğu bir zamanda 
savaş dışı kalmanın biricik örneği ola
rak ayakta ve dipdiri kalmaktadır. Biz 
bu sevinç verici durumu, iç pürüzleri 
ve dış anlasmazlıkları çoktan temizle
diğimize ve dünya ile artık _ bu alanda -
hiç bir alıp vereceğimiz kalmadığına kö
rü kö~ne inanarak değil, banşta ve sa
vaşta dünyanın hatırı sayılır, sözü ge
çer bir kuvveti olduğumuzu düşünerek, 
büyük bir uyanıklık ve titizlikle dur
madan dinlenmeden buna göre hazırla
narak elde ettik, hak ettik. 

* Bugünün dünyasında asıl olan savaş 
olduğuna göre, bütün madde ve insa.D. 
kaynaklarını onun isterlerine, zaruret
lerine göre i§lemek, yetiştirmek kadar 
tabii bir şey olamaz. Türk milleti, bu 
lıakikate çoktan beri ayak uydurmuş, 
yurdunu her türl~ tehlikeden uza\: bu
)undurma yolunda, hiç bir fedakarlık
tan çekinmiyerek hazırlanmıştır. Alanı 
gittikçe genişliyen, hızı günden güne 
artan savaş kasırgası karşısında da, 
Milli Müdafaamızın her kolundaki gay
retlerimizi arttırmaktan asla geriye 
kalmıyoruz. Büyük Millet Meclisinin 
ordu ihtiyaçlarını karsılamada ı:ı;österdi
ği büyük ilgi ve duya"rlık, mi11etçe bes
ledieimiz duygu ve dü~üncelerin açık 
bir deyimidir. Bu arada halkın hava sı
nırlarımızı aşılmaz ve geçiJmez bir kale 
haline getirmek ülküsü ui?runda verdi
ği ardı arası kesilmiven fedakarlık ör
neklerini överek, alkıslıyarak anmak 
gerektir. 

(Havacılık ve halk) bugün, bütün 
dünvada, biribirine içli dışlı ba~lı eş 
varlıklardır. Türk havacılıeı, millet var
Jıüının temel direği ve asil teminatı olan 
Milli Müdafaa davamızın üzerinde 
önemle durulan hüvük bir kolu. (Tiirk 
Hava Kurumu) da havacılıeımızın doğ
rudan do1ruya milletin kurduğu, suur
lu bir duyarlık ve sonsuz bir fedakar
hkla besliyerek yasathğı geniş teskila
tıdır. (Hava Kurumu) nun hemen he
men (Cüınhuriyet) le yasıt oluc;u, kar
şılndığı temelli ihtiyacın büyüklüi!iinü, 
üzerindP durduğu yurt davasının de••e
rini açıkca helirtnı<>ktedir. Calısma hı
zını ve hacmini ıtittikce arttıran bu in
kılub ve milli miidafaa kurumunun sa
yılı yı!Jar icinde elde ettiC.i basanlar, 
ydııı:t ona c1c11il, yarına olan ıtüven ve 
imınımızı da kat kat arttıracak bir öl
ç:.i -r 

* (Türk Ha\a Kurumu), çok taraflı 
cal•c:malarını, havacıhih vavmak biltti
Ji. ülküC'ü ve kahraman bir havac'ı gene
lik yeti itrm k, havacılığın teknik vasi
tal;ırını tem'n etmek ve yaratmak mak
satJarı üzerinde toplamıştır. Hava oku
lunda, hava meydanlarında ve karrıola
rında çalıc:an geneler, her türlü teknik 
biJrtileri Tı.irke vergi bir anlayış ve kav
Ta.vısla benimsemekte, bunları sırası 
gelince en iistiin ve ulaşılmaz bir kahra
manlıkla kullanarak yeni yeni zafer 
destanları yaratmak ülküsiyle yetiş
nlC'k l~di ... Bu kanatlı gençler ordusu, 
Türk milletinin gururu ve sevincidir. 
Onların ~y yıldızlı kanatları üzerinde 
ucuslarını sevinçle ve kıvancla temasa 
eden millet. bu kahrrurıan Çocuk?arı~ı 
ebedi varlığının kanatlı nöbetçileri sa
yarak h fız~smda ölmezleştiriyor. 

* Halkın Hava Kurumuna yaptığı sü-
rekli bal{ısları, böyle yüksek duygulu 

B. VILKINiN SEYAHATi 
- --*---

1 r akta de-
rin akisler 
yaptı -·İngiltere ve Ameri ha· 

d an lralıa sel halinde 
harp m alzemesi gönde· 

rildiği bildirili17or 1 

Bağdat, 13 (A.A) - B. Vandel Vilki 
Irak hükümetinin misafiri olarak Bağ
dada gelmiştir. Dört motörlü bir Ame
rikan uçağiyle gelen B. Vilki buxadaki 
hava meydanına inmiştir. Hava meydanı 
Amerikan ve lıak bayraklariyle süslen
miştir. Bir askeri kıta selam vermiş, 
bandoda Amerikan ve Irak marşlarını 
çalmıştır, Vandel Vilki başvekil Nuri 
Sait paşa, nazırlar bir çok kimseler, İn
giliz elçisi ve diğer elçilik mensupları 
tarafından karşılanmıştır. 

Buradan en önde B. Vilkinin otomo· 
bili olmak üzere otomobillerle Bağdada 
gidilmiştir. Ve halk B. Vilkiyi şiddetle 
alkışlamıştır. 

B. Vandel Vilki evvela saraya gitmiş 
ve oradan Kral Faysalın mezarına gide
rek bir çelenk koymmıtur. 

ZtYARETtN AKtSLERt 
İngiliz başvekili B. Çörçilin ziyaretin· 

den sonra, Amerikadan ve lngiltereden 
harp malzemesinin akarak geldiği bir 
sıra<la bu ziyaret memlekette derin 
akisler yapmıştır. Gazeteler baş yazı
larıtu bu ziyarete hasretmişler ve B. 
Vilkiye «hoş geldin> demişlerdir. 

--------tt~-~--

F r aı .. sada mec-
buri hizmet 

ihdas ediliyor 
---*'----

Kadınlar., erlıelıler v e 
yabancılar da bu hiz

mete tfibi of(lcah-
vişi, l 3 (AA) - Milli menfaat 

adına hükürnetin elzem addedeceği hiz
metler için bir kanun neşredilmiştir. Bu 
kanun mucibince 1 8 - 5 O yaşa kadar 
bütün erkekler ve 20 - 45 yaşa kadar 
kadınlar bu hizmetlere yazılabilecekler
dir. Faydalı bir işte bulunduklarını ispat 
edenler bu hizmetten muaf olacaklar
dır. Fransada oturan yabancılar da bu 
hnun hükmüne tabi olacaktır. 

------------------A DLl YE VEKiLiNiN MÜ· 
HIM TEBLIGATI 

- *-( Baştarab ı inci Sahifede) 

•Fevkalade hallerde devletin bünye
sini iktisat ve milli müdafaa bakımla
rından takviye etmek maksadiyle Milli 
korunma kanunu ile hükümete bazı sa
lahiyetler verilmiş ve hükümetin bu 
suretle haiz olduğu salfilıiyete istinaden 
ittihaz ettiği kararlara muhalif delil ve 
hareketler de ayni kanunun cezai hü
kümleriyle takip edilmiştir. Yani milli 
korunma kanununun bazı hükümlerinin 
tdtbik edilebilmesi hükümetin b!r karar 
i1tihazına bağlıdır. Bu suretle suç ihdas 
eden kararların salahiyetli merciler ta
rafından kaldırılması mevzuubahis ka
ra~lara muhallf hareketlerin de suçlu
Jugunu bertaraf eder. Binaenaleyh iş
lendiği zaman mer'i bulunan karara gö
re suç teşkil eden ve bilahare suçluluğu 
kaldırılan harehtlerden mütevellit ce
zsların infazına "e elde kalan davaların 
tnkihine mahal kalmamıştır.n 

~~~---tn------

DEN iZDE VE ADALAR· 
DA HARP 
- *-(8nşt~ralı 1 inci Sahifede) 

ATLANTıKTE HARP 
Berlin, 13 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre Alınan denizaltılan Sen 
Loren n.ehri açıklarında, Kanada sula
rında, Atlantikte yalnız başına veya ka
file halinde seyreden 120,000 tonilato 
hacminde 18 düşman vapuru batırmış
tır. Biiyük bir petrol gemisi daha batı
rılmıştır. 

Atlantikte büyük biT kafile ile mu
harebe devam ediyor. 

--- 0- --
MANÇU ONUN 
ıo ncH 1ıHdöniimü 
Tokyo, 13 (AA) - D. N. B. bildi

riyor : Mançukonun onuncu yıldönü
mü münasebetile Tokyodaki Japon ~ 
Alman - İtalyan dostluk cemiyeti bir 
toplantı yapmıştır. 

bir anlayışla izah etmek lazımdır. Bu 
anlayıs, bilgiden, okur yazarlıktan de
ğil, Türk halkının sağ duyusundan ha
~at görgüsünden, yurtseverliğinde~ ge
liyor. Türk yurtseverliği, gündelik öl
çülere sığmaz. Biriktirdiği ev parasını 
~uruma bağışlıyan, ölüm döŞeğinde 
göklerimizi düşünen Türk kadınının bu 
düşünce ve hareketleri ile kuxtulus sa
v~ında sırtı ile mermi taşıyan» Ti.irk 
kadınının destanlık çalışmaları arasında 
ne ruhça, ne şekilce hiç bir ayrlık yok
tur. Kurtuluş savaşı ruhunun bu ölmez 
belirtileri bizim öz ve gerçek kuvveti
mizdir, parlak yarınımızın bugiinden 
görünen ışıklarıdır. • 

YElll'DIR . -·- -·-·- --· -· .. , 
ı Rusya harpleri 
··-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-· 

«STALINGRAD)) DA ---·---
Rus muka-
vemeti art
maktadır -·Stalingr ad cenup batı· 

> 

sında Almanların biraz 
gerilediği bildiriliyor 
Stokholm, 13 (A.A) - Ofi ajansının 

hususi muhab!ri bildiriyor. 
Stalingrad meydan muharebesi bu

gün dördüncü haftasını bitirmiştir. Çok 
şiddetli savaşlara rağmen Rus mukave
meti çok kuvvetlenmiştir. Fon Bock'un 
şiddetli hücumları Rusları beş yerden 
geriye çekilmek zorunda bırakmıştır. 
Almanlar cuma günü üstüste hücumlar
dan sonra biraz iJerlemişlerdir. Fakat 
Ruslar karşı hücumla biraz sonra bu 
mevzileri tekrar almağa muvaffak ol
rnu.şlardır. Muhaıebe meydanında 30 
Alman tankı, 1900 er ve subay ölüsü 
kalmıştır. 
YENİ ALMAN HÜCUMLARI 
Ayni zamanda Almanlar şehre şimal 

batıdan tekrar hücum etmiştir. Alman
lar bir kaç mevzi elde etmişlerse de bu
na mukabil Ruslar da çok iyi tutun
muşlardır. Almar.lar cenup batıda bir 
yerde yeni yerlere çek:Jdiklerini itiraf 
etmi.şlerdir. R uslar bu harplerde ölümü 
istihkar etmektedirler. 
İKİ TARAFIN DA KAYIPLARI 
BÜYÜK 
Karşılıklı olarc:ık her iki tarafın in

san ve malzeme kayıpları çok büyük
tür. Fakat her 1ki tarafa da devamlı ih
tiyatlar gelmektedir. 

KAFKASTA 
Kafkas cephesi zaruri olarak ihmal 

ediliyor. Şimdi Almanların Novorosiski 
aldıklarından sahil boyunca ilerlemeğe 
başlıyacakları tahmin olunur. Bu hare
ketlere en büyük engel Karadeniz Rus 
donanmasıdır. Mihverin elindp birkaç 
hücumbottan ba~ka bu kuvvete karşı 
koyacak vasıta yoktur. 

BiR Al~1 N ISTEGI ___ * ___ _ 

merikada 
nefret 

uyandirdı -·-B. HUL LUKSEMBURGUN 
CESARETıNI TAKDiR EOı YOR -·-Vaşington, 13 (A.A) - Birleşik Ame-
rika hükümeti hariciye nazırı B. Kordel 
Hul, Lüksemburg dukalığı hakkındaki 
Alman teşebbüsü için Amerikanın nef
ret ve infialini belirtmiş, Almanların 
Lüksemburg halkını esarete ve gençle
rini Alınan ordusuna alın.ak istediğini 
söyleyerek demiştir ki: 

c - Hitlerin Lük.semburga tatbik et
mek istediği esir muamelesi karşısında 
Lüksemburg ile gençliğinin cesaretini 
Amerika hükümeti takdir eder.~ 

--~---CD"l'W'lıf---

YENI HAVA AKINLARI 
-----*---

Rus uçakları Peşteyi 
tekrar bo i.D baladı -·-Macarıa .. a göre hasar 

11e insanca Jıa:vıplar az ... 
Budapeşte, 13 (A.A) - Kuvvetli bir 

Rus hava teşkili Budapeştenin cenup 
kısmına ve diğer yerlere hücum etmiş
tir. Şiddetli uçak savar ateşi brmları 
yükseklere püskürtmüş ve atılan bom
balar meskun olmıyan yerlere düşmüş
tür. Bir kaç bomba bir kaç binada ha
sara sebep olmuş ve 9 kişi ölmüş, 15 ki
şi de yaralanmıştır. Son düşman uçağı 
Macaristan üzerinden saat 15 te ayrıl
mıştır. 

MALrADA 
Maltaya nisan verme 
1"eJftı.~imi ya1P1ıldı.. 
Malta, 13 (A.A) - Kral Corc tarafın

dan kahraman Maltaya verilmiş olan kı
zıl haç nişanının teslim merasimi bu sa
bah yapılmıştır. -----·· ..... ___ _ 
UŞAK 
Kiiltür l!sesi Maarif 
Cem iyetine d"?PrP.ı'Hdl 
Uşak, 13 (A.A) - Hususi Kültür li-

sesi Türk maarif cemiyetine devredil
miştir. 

MEi.İl.ADA 
And icme mer asimi.. 
Melila, 13 (AA) - General Orga 

buraya gelıniştir. General garnizonun 
and ic;me merasiminde hazır bulunacak~ 
tır. 

ROMANYA VE BULGARLAR 
* Ticaret mü

zakereleri 
bitti 
- *

'l'unadan ist ihsal ed ile· 
cefı elehtrilıten Bıılga• 

r i stan v e Romany a 
istifade edecefıler •• 

Sofya, 13 (AA) - Bir kaç hafta
danberi devam eden Bulgar - Romen 
ticaret müzakereleri sona ermiştir. 

Neşrolunan bir tebliğde müzakerele
rin her iki memleketin menfaatlerine 
en uygun şekilde neticelendiği bildiril
mi5tir. 

Romen iktisat müsteşarı B. Dimitres
ko ile Bulgar heyeti reisi B. Zaranev 
bu anlaşmayı imza edeceklerdir. An1a§
ma mucibince Romanya Bulgaristana 
petrol ve buğday, Bulgaristan da kö
mür, İyi cinsten tohumluk buğday ve sa
ire ihraç edecektir. 

TUNADAN ELEKTRiK 
Her iki memleket cenup Romanya ile 

şimal Bulgaristanın Tunadan elektrik
lenmesi planını tetkik etmektedir. 

--------~-----Şimali .Rodez y a Polon· 
~a mu~acil'i alacalı •• 
Luçika: (Şimali Rodezya), 13 (A 

A) -- Şimal Rodezya valisi şimdi han
da bulunan 40000 PolonyaLdan iki bi
ninin şimal Rodezyaya kabul edileceği
ni bildirmiştir. 

-----~~ıllıl'IMI-~~ 

Mısırda son harp 
hareketleri 
pek ha~if 
----*'----

Karada yalnız topçu 
düe!:\osu, havalarda 
rap,.,smıttlar oldu •• 

Kahire, 13 (A.A) - İngiliz teb1iği: 
11/ 12 Eylul gecesi kesif faaliyeti de

vam etmiştir. Dün kara hareketleri top
çu döellosuna inhisar etmiştir. Hava 
muharebelerinde 5 stuka düsürülmüş 
ve diğer bir çoğu da hasara uğratılmış
tır. 

lTALYAN TEBI.Jöt 
Roma, 13 (A.A) - Tebliğ 
Mısır cephesinde mutad keşif faaliyet

leri olmuştur. Alman hava kuvvetleri 
tarafından 2, Tobrukta da diğer bir tay. 
yare uçak savarlar tarafından düşürül
müştür. 

Dün dönmediği bildirilen uçağımız 

üssüne dönmüştür. Geceleyin hava teş
kı11erimiz Mikado hava meydanını 
bombalamıştır. 

Sosyal DôvalaP 
••••••••••••• 

üzerinde durulması 
gereken bir baha tipi _____ * __ _ 

YAZAN: AYŞE İYRİBOZ 
Bir babayı nasıl tasavvur ederseniz 

ediniz arasıra rastlanan bir baba tipi var
dır ki bu aile ocağının reisi olmaktan 
çok uzak bir parazit bir mikroptur. Za
vallı aile fertleri bu mikrobun tesiri al
tında bir türlü açılıp inkişaf edemez çü
riiı' gider. Böylesi sosyal hayatta faydalı 
değil ancak zararlı olur ve bi.inyeyi sar
sar. 

Bu tipi şöyle tasvir edebiliriz : 
Az veya çok okumuştur. Mesele bunda 

değil kültürü noksan bir ai1e çocuğunu 
düşününüz. Malumya kfunil insan yal
nız tahsil ile olmaz. Burada rol oynıyan 
aile, ana, baba kültürüdür. 

Bu baba mutlak surette daima evine 
geç gelir aile sofrası onu beklemeğe ade
ta alışmıştır. Geçikme kahvede tavla, 66 
oynamak veya meyhaneye uğrayıp bir 
iki kadeh çakıştırmak.tan mütevellittir. 
Zavallı kadın ne etse kocasını bu geçik
meden vaz geçiremez. Tek erkeği evine 
erken gelsin ve evine bağlansın diye ra
kı sofrası hazırlar tavla öğrenir kocasını 
ccıvutmağa uğraşır Hayır bunla'l;"ın hirbir 
faydası yoktur. Baba yine bu kötü ~de
tinden vaz geçemez. 

Geç gelince kahve ve meyhanede ya 
keyiflenmiş veya öfkelenmiştir, keyifli 
ise çocuklannın yanında karısına olma
dık, aile reisine yakışmıyacak kaba şa
kalar yapar çocuklarla eğlenir. öfkeli 
ise yine zavallı anaya çatar çocukları 
hıroa1ar, yemekleri beyenmez. 

Yemekten sonra evde barınamaz Ya 
valnız ve yahutta kendi keyfi olsun 'diye 
kadını ve çocuklarını pe§ine takarak 
komşuya geçer. Orada rahat duramaz 
komşusu da kendisi gibidir. Gelsin ba
kalım kağıtlar veya tavla!.. 

Çok defa gece yarısına kadar süren 
bu komşu sohbetinde çocukların küçüğü 
minderin üzerinde kıvnlrnış uyumuş
tur. Az büyükçeleri de oyunu seyreder
ler ve babalarının bu kötü yaşayışının 
kısmen stajını görürler. 

Gece yarısında esneyerek gerinerek 
küçük ya babasının omuzunda ya ana
sının kollarında, büyükçeler elden tutu
larak eve dönülür. 
Baba ertesi sabah erken işine yet!şmek 

mecburiyetindedir. Eğer bir dairenin şefi 
ise bunun o kadar ehemmiyeti yok. Olsa 
olsa biraz geçiken şef mahmurluğunu 
masa başında açarken bir iki memuru 

Jd. ~VJ.,.fJL P.A.ZARTE.Sf 1Qtl2 
2! 

Devletimizin yeni istikrazı 

Milli Müdafaa tahvilleri 
alıcılarına da büyük 
istifade temin ediyor 

ralluil sahiplerine her ay ~JıacaJı ilıramiyelerin 
yelttinu nJOOn bin liraya yalıın-

Ankara, 13 (A.A) - Milli Müdafaa 
tahvilleri yarın sabahtan (bu sabahtan) 
itibaren satışa çıkarılacaktır. Bütün 
milli davalarda çok hassas ve şuurlu 
olan halkımızın Milli Müdafaa ihtiyaç
lanru karşılamak üzere çıkarılan bu 
devlet istikrazına da diğer dahili istik
raz ve tasarruf bonolarına gösterdiği 
rağbet ve alakayı göstereceği şüphesiz
dir. 

Alakadar makamlar halkımızın milli 
bir vazifeyi ifa ederken kendi tasarruf
ları için de ihraç şartlarına göre çok iyi 
bir plasman bulacakları bu yeni Milli 
Müdafaa istikraz tahvilleri hakkında 
bilhassa şu noktaları tebarüz ettiriyor
lar: 

Bu tahvillerden yüzde 7 fayizli olan
ların koponları 20, 100, 500 ve 1000 li
radır. İkramiyeli ve yüzde beş fayizli 
olanların kupurları da 20, 100, 500 lira
dır. İkramiyeli tahvillere her ay çıkacak 

ikramiyelerin yekUnu da 100,000 liraya 
yakındır. Bu tahvillere yüzde beş fayi:r. 
verildiğine göre fayizli tahvillerle fa-
yizli ve ikramiyeli tahviller arasında 
fayiz farkı olan yüzde 2, 20 lira kıyme-
tinde bir tahvil iç.in 40 kuruş tutmak
ta ve bu 40 kuruş tahvil hamiline sene
de iki defa çekilen ikramiyelere iştirak 
hakkını vermektedir. Yani bu hesaba 
göre tahvilat hamilleri her ikramiyeye 
iştirak için fayizin 20 kuruşundan fera
gat etmektedir. 

Yeni tahvillerin getireceği fayize ge
lince, bunların ihraç fiyatı Üzerlerinde 
yazılan mikdardap, yüzde beş noksan 
olduğuna göre 100 liralık bir tahvil 95 
liraya satılacak ve verilen 7 lira fayizle 
Mkiki fayiz nisbeti yüzde 7,368 i bula
caktır. İkramiyeli tahvillerin hakiki fa
yizleri ylizde beşi geçmekte ve yüzde 
5,263 ü bulmaktadır. 

Ankara • lstaobu l hattı bozuldu 

Seller lzmit - Derince 
arasında tahribat yaptı 
İstanbul, 13 { Telefonla ) - Son 

yagan yağmurlar yüzünden İzmit ile 
Derince arasında sel şiddetli tahribat 
yapmış ve demir yolunun buı kısımları

nı bozmuştur. Bu sebeple bu akşam 
(dün akşam) Haydarpaşadan hareket 
edecek olan Ankara ekspresile Erzu· 
rum - Dıyarbakır trenleri hareket ede
memişlerdir. Yalnız 12 numaralı Ada
p azan treni lzmite k a d ar gitm ek üzere 
hareket etmiştir. 

Bu akşamki ekspresle Anlaraya gi-

decek olan maarif vekili B. Hasan Ali 
Yücel ve İstanbul valisi Dr. Lütfü Kır• 
dar Haydarpa~dan geriye dönmüşler• 
dir. Yolun açılması yarın ( bugün ) 
mümkün olacağından maarif vekili ve 
vali yarın hareket edeceklerdir. 

iZMiT OVASI SU AL TINDA 
lzmitten bildirildiğine göre sular iz• 

mit ovasını istila e tmiştir. Yarımca ile 
Derince arasında tren hattı bozulmut
tu r. D ogançayd a Ankara postası y oldan 
çıkmıştır. Hasar yoktur. Hatlar süratle 
tamir edilmektedir. 

T icaret Vekilinin yeni seyahatı 

Dün "Kayseri,, ye doğru 
Ankaradan yola çıktı 

Aydın, İzmir ue Manlsaya gelecek olan Velılle 
'J'oprafı mahsulleri ofis müdürü •efalıat ediyor .. 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ticaret Ve- Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, lspar. 

kili Dr. Behçet Uz bugün( dün) yanında ta, Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Ba
toprak mahsulleri ofisi umum müdürü lıkesir ve Kütahyaya gitmek üzere şeh
bulunduğu halde Kayseri, illukışla, rimizden ayrılmıştır. 

<"'.~~,ı;..~,.ço....r;.~..r;.~..c--,~,..c;,:-,,,.c;;::-,,,.c;;::-,~~,,.ç~-,.ç-,.ç~~~~ 

•__,enerbahçe kongresi dün toplandı 

istanbu], 13 ( Hususi ) - Fenerhah- vat şunlardır : 
çe spor klübünün fevkalade kongresi Muhiddin Hacı Bekir, Firuzan, Ala· 
bugün toplanmış ve kongre reisliğine eddin Baydar ve İsmail Akalın. 
Malatya mebusu Nasuhi Baydar seçil-
miştir. T oplantınm sebepleri ve eski Başvekil B. Şükrü Saraçoğlu da al
heyetin müstafi olduğu bildirilmiş ve kı§lar arasında fahri ve hami reisliğe se
yeni idare heyeti seçilmiştir. Seçilen ze- çilmiştir. 

~-,..ç-,..ç'y<,.~:-,,..c;.:-,,..c;:-,...;.:y;::-,..c;~::-,,..c~:'>"-..A.~~ 

ALMAN · RUS HARBi UZAK DOCU SAVAŞL8 Rı 
(Baştarafı ı inci Sahifede) (Baştarafı 1 inci Sahıfede) 

leri 11 tank ve 8 zırhlı otomobil kay- Şimal bölgesinde keşif hareketleri ol-
b · I di muştur. 
etmış er r. JAPON MEYDANINA HOCUM 

TEREKTE 
Moskova, l 3 (AA) _ Moskova Müttefik uçaklan Buna hava meydar-

radyosunun verdiği haberlere göre gün- nına hücum ederek 20 ton bomba at
lerce süren çetin muharebelerden sonra mışlar ve yerde 17 Japon tayyaresi tah
Ruslar Terekte bir çok tepeleri geriye rip etmişlerdir. Bir uçağımız kayıptır. 
almışlardır. HüCUM 2 SAAT SORDO 

Müttefik Birinci Alman dağ tümeninin üç bö- Melburn, l 3 (A.A) 

lüğü imha edilmiştir. uma:ia;:r~:~~~:·n ~:~!ğ~dcumu yeni 
MOZDOKT A Gine çevresinde şimdiye kadar yapılan 
Mozdokta bir Alman hücumu püs- hava taarruzlarının en şiddetlisi olmuş 

kürtülmüş, 8 tank tahrip ve 7 kamyon ve sabahleyin ba~lıyarak iki saat sür-
5 tank, 2 top elde edilmiş ve 1 5 O Al- müştür. 

manyok edilmiştir. ---,--· - ---

lüzumsuz ve haksız yere haşlamakla ka- İngiltereye hit; bir 
Jır, fakat gelişi güzel bir memur bir işçi hücum oımadı.. 
ise kendisi haşlanır ve sonunda bu sici- Londra, 13 (A.A) - Hava ve İç 
line kadar gecer. Memur da yerinde sa- emniyet nazırlıklarırun tebliğine göre 
yarak bir türlü durmadan çoğalan aile geceleyin bildirilecek bir şey olınamış
sarfiyatını karşılayacak geliri temin ede_ tır. 
mez, evdeki tatsızlık durmadan büyür ve --------------------._ 
bir gün bu ocak yıkılıverir. günün tabiri ile bunların sınıfta çakma-

Gece evine gec getirilmiş cocuklard~n sı elbette mukadderdir. 
küçük sabah uykusunda rahatsız edıl- Bu türlü babalar ulusal bünyede birer 
mediği için öğleye doğru uyanır sabah dikendirler. Bunların sayılarını çok 
kahvaltısı gibi küçük çocuklara elzem azaltmak ve mevcutlarını da zararsız bir 
ve en faydalı gıdadan mahrum bırakılır. hale getirmek için parti ve ona bağlı 
büyükler ise mektebe yetişmek kaygusu halkevlcrinin esaslı rolleri olmak Iazım
ile sıhhat ve bu vasıta ile çalışmalarında gelir. Gelecek için okullardan bir şeyler 
önemli rol oynıyan sabah kahvaltısından beklemekle beraber bugünün olayları 
mahrum kalırlar. Uykuları az geldiği için de halkevleri sosyal komitelerinin 
için öğretmenin' karşısmda esneyip du- bunu çok esaslı bir problem olarak ele 
rurlar ve anlatılanlardan bir şey an1a- almaları usanmak bilmez bir enerji ile 
yamazlar. Mektep dezoları gelince bu- bu yol üzerinde yürümeleri icap eder. 


