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Maarif Vekileti Meclise yeni ve 
mDhim bir kanun liyihası verdi 
s ov yet )öğretmenlerin birikmiş alacaklar• Gemilerin Kaçmaması için.Liman 

~- Hamlesi üç sene içiede tamamen ödenecek mayin ve denizaltılarla kapatılmış 
~~~~~~~-~~~~~~~ 

Beklenen netice- Yeni ağretmen o ranlar 3 seneye kadar -Gemilerin tahribi ' 
6 saat sürdü ı 

Yİ vermemiştir• • sitaj~er.ik ya~ac~~ıar. er~ hafta devam 
__ __ _ _ et~ıyenler ıstıfa etmış sayılacak 

Sovyet hamleıinin büyük 
bir t aarTU% haline inkr 
lôb edemediği ve mev%ii 
kaldığı anla:tılıyor •• 

Ya.zan: ŞUKRO AHMED 

S ovyet ordusunun cenubu. 
pr.ki Rusya böı&eslıMl.e baf
ıaOJiı tarıruz artıK. b,r mev

zii taarruz mabıyet ve itadesi ıçın. 

Ankara, 28 (İkdam muhaıbiııi.n- 1 
den) - İlk dkul ğrctmen kadrola. 
rı Ye öJ;;ıretmtvnler n . hususi idare
lerden m~teliıf alacakları ve mes. 
tken bedelle.ni hakkır.da '.Maarif 
Ve'k!iletince ıazırlnnan lljiır kar.un 
Jayfüası Büyülk Millet Mecl)sie ve
rilm~tıiır. Bu laytiıhn esaslarını !b!L 
<lriyorum: 

ldarei !husus yeler biır ÇO:k sebep
ler dolayıs;yle ilk mektep m ullim. 
lcrir.ıin paralarını verememişler, 
bu yü2lde:r.. muallimlerin intı!baık ve 

kıdem za.mla1·ıdroı 2 milyon, diğer 
hesaplardn.r. dn 1.5 m':lyon lira ala· 
caıkları t-0planrnışıtır. 

Badema va1ilikler, mali k-udret
lerıi n sbetinde öğretmen Ye ımua
vinlerir.lın terfilerin tıeınin jçın 
bütcelcrinc aıer sene munfa7.am 
tnhsisnt k"Oyncaklardır. 

11k o'kul ·öğretmenlenlt:iİn 942 
mali yılı iptı.clasma kadar muhte. 
lif hesaplardan ta!nakkuk etmiş a
facaıkları husus! idaTcl-e~ üç yı l 

(Devamı 4 üncii sayfada) 

----ı...-ı-= _-.... ~ı 
t 

' ·Ka"Çan bifd. __ e_n-ız-
a 1 tı t~panyar:la-

Madrid 28 (A.A.) - ÖğTenildi
ğine göre, Toutonda bulunan Fran· 
sız gemlierinin kendi kıendllerini 
fbatırmaları emri amiral De Lalbol'
de tarafından verHm~r. Bu bnp- ' de çerçevelelUDek eereiJD4ed.r. 

Mareıai '.l'mıoçen.ko, be1JQ nu taar
ruzu AJ.man orcıusunu K.aa:Wya
cla JıDlha etmek, l>on ve Dooeç 
.bavzaıwde0 •amamLYle atnıa& 
ık.tidiyle yaptı.. }'ak.at, bu ıayeye 
erişmete muvaffak oJauıad.ı. Aıı
b§uıyor ki. ..lius 1'larep.h taa.rru.. 
zunu haurlark.en bu oıçüde bU.
muvaU•tu,yete -varabılıııenın. W
kan.lar1n.& temin edemem..ştıır. Böy-

·Rus milleti · bu harpte 
muzaffer olursa .• 

taki plfin, evvelce tanzim edilmiş 
ıbulunuyordu. Filonun .kumandan
ları, bu planı tasvip etmişlerdir . 
Kurtnandnnlal', birbil'leıine ŞUı pa
rolay1 vermLŞl<>rcli: 

Al'hk tarihe lkauşan Fransız donanınasmda bir pmicle ulrıeırier 
topa menni siirilyoTs: 

Amiral D8rlan Fran 
sızlara hitap etti 

ıle bir amkamn tahakkuk ~ı-
na intikali hiç ppbesiz her şeyin 
bapıda U.kraınyadan Stal.aara4a, 
~ MOZtl:Gk veya Tu
apsi Ltv1.&~ı-.,......a-.a- v-:o.· • • - _ " ı 

man ikuvvetleriıı.in çok üstünde 
insu.a, makme, vaaıta Jrudıretı sa· 
hipliği Je mümkün olab\lirdi. Bu
nun içln de .,gari prtla ı -
ı.500.000 erin, binlerce tankıll, on 
b.nlerce top ve ağır makııneli tii
~~n, binlerce uçağın hareke-~ 
ıeçebilmesi ve bütün bunların en 
çal.Ak şe.k.iLde hamle ,.e manevra 
edebilmesine coğrafi iıııkimılaNı 
ve yollann müsaid oluıası &erek- I 
ti. T~mko, bu ölçiide .-. ha
zırlık yapamamıt, sadece 5 • 6 tü
menlik bı.r Alman kuvvet\ ile çaır
Jl•~ ve ancak onlarla hesaplaş
mak mevkiiınde kalmıştır. Maaha
za, bununla Rus uıuvaffak.ıyetiıni 
h-iiçUltmek. istemiyoruz. Mareşal Ti
moçenko kendi dmkl\nLarı ile ken· 
dine dlişeni yaptıjı c•bi Sovyet or
dusııuın bu&ilın dab• taıwrruz .kabili
yetimi mubalPe ett.tini isbat et. 
miştıır. Belki zamanla bu ıkabiliye. 
tın uttıp 4a mustakbel hadisele
re batlı olarak ıöriilebıilr. Çün
kü; 

a - Sovyetler müttefiklerden 
geniş ölçüde yardını almakta de. 
,·am ediyorlar. 

b - Asya lbynaklaıııııı ve yeni 
~yi uıüesHselermi ıişletmiye 
başla.ml§ bulunuyorlar. 

c - Asyadaki isaaı kaynakılarJm 
talim ve terbiye ed,iyoırlar. 

Bunlar, Sovyeıt &usyaDID haya
tiyeti için büyük ölçülil imkin
laT olduğu pbi 1M3 ten itil>aren 
ıliinya harbinin Avrupa kıııtasıııa 
Juıydedeceii inkişafların da Bus
yaya ne gibi bir istikbal hazırla. 
yaeiı şi.uıd.Hle.n kesiirilemez. E
;'.!er, müttefikler 19'3 ele Avrupa 
karasına çıkmaya, birkaç böltlede 
!hirden Almanyayı Slıluıtı:rmaya 
haşlarlar ve muvaffakıyetler eWe 
ederletse bu sıkıpıa ve sıkıftlnııa 
Ruslar hesabına hiç §iipbe yok ki 
hı.r hayli faydalı olur ve Almanya 
Rusya karşasındMcıi ordulaıı.ını 
~ekmese bile en asgari şartla ço
<Yaltmak veya takviye eylemek .im
kanını kaybeder. Böyle bn du.. 
mmda ise hiç §iiphesiz Rusya 
hatta umumi tavr.uz 4ie-neınesine 
hile kalkışır ve belkıi büyük oetiı
<:<"li muvaffakıyetler • elde eder. 
Jlnvanın akSi halinde ise, yani Al-
1n :uıyaD111 Müttefiklerin Avnıpe. 
ktı rasına çıkmas.1ı111 önlemesi tak
dirinde, Rmy&Dln daha sıkıpk du. 
ruma dÜflllesi de ıalip ihtimal da· 
hilindedir. Çünkü, Almalllar ne 
~ apıp yapıp bir kere daha biltilıı 
ku\'\'et ve kudretlerini doiu cep
ıı~ ·ne teksif e4e.rek Busyaya kaır· 
~· kat'i oeticeyi elde etmek tecrü. 

(Devamı t bd ..,W.) 

'' Pek muhtemeldir ki ge:çen harp sonu· ka· 
bul ettiği meşum prensiplerden vazgeçecetir,, 

-----------·-----------
Şi m a 11 Afrikadaki lngiliz Başkuman· 
ele ... --. ... 1.:- .... :,,-- .-.••--=-!: - • - .-.- .~ , . ___ 1!1 _ 

Berliın, 28 (A.A.) - D.N.B. a-
jansının öğrer.d\Jğinıe göre, şimali ·' '..;;;,/ · 
Afnlkada ~liz ba.~urna.rndanlığı . 
r..ın subaylara ait siya si bir tami. -
ırrtı ele geçini.lm 'ıştılı-. 1 ~1US'los 
1942 tar.iılüi olan (bu talimatname 
İngiltere ·le Sovyctler Bir1iğ!: ara 
sınoa:k münasebetlere aittir. Bur.
da hülasaten şöyle denilmeıkte<lıı·: 

11Kamilnistliğe karşı f 1ki b11r ıdüş
mar.ılık :içinden yetaşm.ş olrun ~ir 
~ok sulbaı;· ve er h iÇ şüphesiıl In. 
gilterenıin Bolşevfıık R usya ile müt-

(Devaını 4 üncü sayfada) 
,ıct .. 
\\ Tun!'s'ta 

Müttefikler 1 

Gemılerlc bcraıbcr gitmek ıe-~ 

şellblisündc 'bulununuz. Eğer git
mek mümkün değilse gemileri 'ba
tırınız ve gcm.ilerJ:e birlikte deni-
1Jn d'ıbini lboylayınız. Her ne olur
sa olsun hiçbir gemi, mihvcrcilerc 
bırakıbnayacaktır. 

Amrr;ıl T "'lfrlQr.rl'"' t.sır:ıi'Jn<lnn ıaön~ 

yu alıp ,')ötürmek ve bu mümkün 
olmadığı takdirde .gemileri q>atıl'!
mak plıfınınm icrası lüzumunu tc
yid etmek üzere T oulona geldik2ıe
ı·i zaman StraSboımg .z.ırhl'ısL batı-l (Dcvamr 4 fu1cü sayıfada) 

1 , -- ô ______ ... _._, \ 

l ı A 

\ l MILL! ŞEF 
Dünkü konseri 
ı ere f len d i r dil er 

Ankara 28 (İkdam muhabi
rinden) - Milli Şef ismet İn
önü bugün lronseıwatuwrın 

verdiğ'i konseı-i şerenıendirmiş-
1erdir. Başveki1im1z Şükü Sa
racoğlu da konserde hazır bu-taarruza 

geçti 
lunmuştur. 1 

Cördl ve S tnlin son Moskova ı l , · - görüşmelerinde ___ __::=:;~~;;...::::::.:....:::~....::......:..;_...;;;..-· ~ 
1 y .. k. . ; ı enı ıç ı ve sıgara 
f iatları tesbit edildi 

Trab lusgarb'de 
~ Mıh ver 
\ hat.arına girildi 

Londra. 28 {A.A.) - Pari.s rad- •ı-------

--·---
yosu bildiriyor: 

--------~ .. -~~----

''Tulonu serbest mıntaka ilin et-
• 

m,:.nın hir t117~ le nlcluaıı h~lli idi__ 
Darl•n ve Gener~I Vltl, Amiral 

Jiroyu vatandaılıktan i•k•t etti 
Vaşlrıgton, 28 (A.A.) - Ögrenitdi- ı obatınnil'Şlır •. To':llon:ı &em-t ~ 

d'ğint göre amiml Darlan r:ıdjyosun- lln etınenın bır tuuı.ıctao baak& bir 
da Şlm :ıırı 'söylemiljlir: , y olm~tlığını c\•vc!dm anlronek ıUt 

. . bil' ııey degikli. Alroonlnr, !ıloyu tq>-
Afnkada'kı r"ı'ansıili.r, lann :ıt§i altında almak istiyorbrdı. 
HiUt-r, Frc.ruayı s~4-'htan tecrld et· ıı İklnciteırrinde filoyu, limanı terkl\t-

mek tein Toulonu ~al.nı1<:1:11'ıa.cıtc_~:;1;1" mege d<l\•ct elırniş ıdim. Ku~ be-
yerdi Fr:uıslda: ordu ı ıı .. "''m""-r. 
•föubn rilosu:, kend~i at~ramooca nım sözitmii dınlemk .!~ıuna kall 
mti.d:ıt:ro tlt kten sonrn kendi kendini (Devamı 4 ııncu. so.yafd.a.) 

On Alman TOmeni 
Çenber içine Allndı 

------------
Almanlar vaziyeti islah için t,üyik bir karıı 
hücum hazırlıyorlar. Çenberin keDarlaranda 
ıiddetli muharebeler ceryan edi7or 

Londra 28 (A.A.) - Reuter ajan- l !Birinci çare, Stdngrad orduau-
.:ıının Moskovadaki hususi muhar nun harp ederek batıya doğrU ken-
biri bildiriyor: 1 disme bir maıh.reç temin etmesidir. 

Son h:ıbcrlere göre, Rus kıskacı ıBu hareketin .icrası çok güçtür. Di-
Don nehrinin cenubunda, Kataç ğer taraftan Stalingradın terir:i hak 
kasabası üzerinde kapanmak sure- ıkında lbir karar ittihaz editdiğine 
ti!-e mı'hım bir Mih.ver ordusunu dair onada hiç tbir dıe'ltl meıveu.t 
Stalingraci c<.-binde muhasara altı- değildir. Böyle bir karar iSe ~ 
na almiit..r. Bu kuvvetin tamamen Hitler tarafından verilebilir. 
!mha ej'.ln~ehen • eya teslim ol- İkinci çare, \batıdan biişük biz: 
maktan kurtulması için iki çare kal'§l Jaarrurı yapılması suretile 

Mecez. el Ba.b ıböl,gesinde şiddet- Yarından itibaren satıtl•r .,ağıda 
li bir saıv8§ devam eunekteciir. 1n- v f I t 1 ta • ı I k \ ıgiliz kuvvetlıeri Mihver saflarına Ya Z d 1 g 1 m 1 Z 8 8 r f p • C 8 

vardır: (Devama 6 tlDeil ....... ) 

==t -·-···· ............. ='== bazı noktalarda gırmdşlcııdı1'. Dığer İnhisarlar idarcs;nin bay.ileıx:len edilerek bayilere bildirilmi§t'ir. Ye-
taaitan Bizer te - Tunus cephe;ınr ellerinde mevcut tülün ve içki nük· ni zamlardan sonra s:.gara ve içki-
de de şiddetli bir muharebe devam tarını bildiren beyıaruıameler is- 1erin fiyatlarını aşağıda yazıyoruz: 
e tmekte ve general Anderson al'- ENi slGARA VE TÜTÜN 

1 
tPcl ğini yazm~tık. Bayi1er lbu be- Y 

.. ·ğı takviye kıta arile uıaıTuz et- FiYATLARI · y~nnameleri dün akşam satış şu-
mıe~ 

4 
ü.acü sahifede) beleıine vermişlıerdir. Sipahi (t~neke kutu1u) 80, Sam-

(Devamı Sigara ve içki fiyıatlarına yapı- ı sun 71, Sipahi 75, Samsun; Yaka 

\ AIDauuwnn ~u.,........ ) 

Amerikada istihbarat 
ve propaganda işleri 

--~-~-~ .. --·~---------
Bir ltalyan gemi ~ yeni zamlar d~n akşam ~es_b_it_ı _____ ,De __ v_amı __ ,._u_0 c_u_sayfada ___ >_ 

kafilesi batırılaı _ .. ·-· 
Londra 28 (A.A.) - Amirallık 

tarafından cumartesi akşamı n€Ş
rec.ilen teblı!ğ: 

...... 11 kalellDI aadıru ••rllema ıı; lali 
liatuada •••il mıııetıerl 111roıan 91••111•• • • .ır-

lngıliz denızaltılıırı İtnlyadan ha
reket ederek ıgal'}> 'l'ralblusundaki 
Mithver kıtalarına takviye ve m al
zeme götürmek ıç:n AkdeniZJı ıgeç
ffi('ğc tc.-şelbbüs ed~ .ı :hşmanın 9 
ı~~ gemısini ıbatırnuş1ar ve üçiınü 
has :-a uğratmışlardır. DenizaUı1a
rınıızdan biri 'bundan başka Orıone 
tıpi11de lbir İtlyan rmthribini de 
hasara ugratmştır. Batırılan gemi-

. ler arasında S cilya sahili açığında 
önlenen iki bacalı ıbüyük ıbir \npur 

v eremlc Mücadele Cemiyetinin Erenköyünde yapbrdıjı yeni dis. I 
paruer dUn merasimle asılmıpır.. Besimde. m«..mıde bulunanları 
)eni dl.'>pal)Seıl"İn önlbMle görüyonunuz. 

- \lif: :fı .• '!ı'Je: ,a J. ·:1~11\i il YAZAN: AlsHıln DAVEB 

N~. 27 (Telsizle) - Ameri- 1 münevver iki müdür •vard1ır, 
.k:tn ha.ıı> ;ııtllhbcır.:ı.t neza:reti cdım N6'.-yoı1tia dönilıi\&ümiiı.dıj!n beri uıl 
taşıyan tW.lrcden rV'H'lcc bahsetmis- .,.azıreım olmadığı br.lde bizimle pf'k 
1.im. Bu da rnln vaz CCTıi pek Ç('şıtUdir. ç<* meşgul olm111k nzake~nJ ~i-
Fnlkıat asıl v{l2.İfesi haber topl mak de- ler. 
ğil, 4lruber ,,-ermek e propapukı yap- Bu da'ı•e bjr Balbel kuılcsi v~ yftıİ bir 
mal&r. BiWnle en ı.;ok bu nnaret.in illi!tl~ mi.'cllsl ·vui~lr. 
Ne\"YOI k rubr ntn ba:tı ckıJ:l'elcri meE· B da dünya yüzüodt!Jd milletlerin 
gul ohnaktadı:r. hemen hepsine mrıırop insanl81", ço-

Geçcnlrrde bu da lerdteıı b r.nıı, C\fklara va"ıncGıY8 ıkadıM' her sJDıi halk 
bütün dUnyaya A~rikanı.n göruşilnü i:çiırı riga ele. kitaplar, pamıolon pUk, 
w düşüıriişunu bildirmElk vazües nl la.rı, a.fi§lt:r, fıllmleır vı::; meMll ııabUll 
üzer.ne lmış olan da eyl ziyaret ettik ~ı küçült hediyeler hazırmnaktadar . 
Burada do.'lttor Ri!~ ve ddktor Brown Bu acürcde inall-lzcedaı baeka 61 li· 
glhi çok nazik, bir kQç lıaan bilıen pek (Devamı 4 llDGll sa,,...! 
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•••1111 Tarih caıılanıyoT ... İstanbul yerinden ~J: ........... 
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lla1k~}lllt.p'fsel L A E)E' ::e akıyor. (ifnkU: 
- bal.:ade durmadan _ 

• "Y'r KPAtIDmE'l C(JISDTl - F.RRDRİC IARCH ( :-
ELİSA LANDflr. mc1 • CHARLES LAUGHTON'wı 

;r,rr·o 'l <l\ın bü~\nuwt~cli dl'*l türkçe ,ı: 

:d•KA t:t:::$AL TA NA T 
•möı.nnı t_. .. ıu11 'l)n)1aJrr71'ln:r NC- • ı d 
Dflg'll'n s ü~-ü-\1.J rd.ınemasın a 
Bütiin aı.amef~~flbt=şamı Sonsuz güzellik ve dehşeti!~ senenin 

~ (S 

mm 

lllQAM 

• 

' " il 

• 

1 
1 

ıdı -

,it 
tiç 
tez• 
ll'l'İ~ 
de 

~ b: 
i rl 
ahi 
ınc 

k 
'iyı 

ol 
iln: 
i 
k 
:>u) 

1 



SAYFA-' iKDAM ------------------- ------------ -------

On Alman 
tümeni 

(Baı tarafı 1 incide) 
cep içinde kalan ordun un .kurtan1-
ma.c;ıdır. Alınan ordusu bnşkuman
danlıığının ıbu kararı ittihaza müte
mayil olCluğu anlaşılıyorsa da ra
zım gelen ihtiyat ıkwv:vetler.inin lbu 
cepheye yetiştirilmesi ibir zaman 
meselesidir. Bu zaman zarfında 
Rusların illareketsiz durmayacak
tarı da şüphesizdir. 

Moskuva 28 (A.A.) - Sovyet 
kıtalarJ, Kalıatch ile Rickhcv ara
sında 10 Alınan tümenini sarmış 
gibidirler. 
Çeııberin kenarlarındaki muha

rebeler, pek şiddetli olın•aktadır. 

Sovyet tebliği 
Moskova 28 (A.A.) - Sovyet öğ

le tebliğine ek: 
St-alingradın şimal kesiminde biı 

gece taarruzw esnnsında lataları~ 
mız takr.i!ben lb:r bölük kadar -01:an 
biı· düş.manı lbirllğine taarruz etm~ 
ve ,birçok 'bina znbtet.rniş1crd:.r. 

Fabril."'3.lnr mannllesindc 20 ka
dar 'blbkhıvız zaptedilmiş ye 100 ka
dar düşman ölıclürülmiiştür. 

Stalingradın şirna!l batısında düş 
man muikavcmet.ni kıran kııtalan
m12, ileri hareketlerine .devıam et
mişlerdir. 

iMoskova 28 (A.A.) - Rus ılmıv
YeUeri, !Ke1Stkayıa'yı ıged alınış

lardır. 

Alman tebliği 

Berlin 28 (A.A.) - Atman ordu
ları umumi karar~ahınm teb1iği: 
Alınan ve Rumen :kıtaları Kaf

kasyanın garbında yaptıkları mu
.kabil taarruzlarla düşman hücum
larını ıgeri püskürtmüslerdit". 

Voiga ile Don :ırasında1 bı.iyük 
Don kavsında ve Stalingradda düş 
manın şiddetli taarruzları inadlı 

muharebeler neticesinde akamete 
uğra tıtmıştır. 

Yeni içki ve sıgara 
fiatları teıbit edildi 

(Baş tarefa 1 irici sahifede) 
{'5; çeşit (25 sigaralık) 80, Boğaziçi 
55, Yenice ince t5, Seııkl<loryan 
40, iBaframaden 40; Gelincik 40; 
Enfila 40; Tiryaki kahn 40, T.iryaki 
rnC'e 41, Biı':inci kalın 32, biıi.nd .in-

• re 30, Hanımeli 23; Üçüncü ince 
22, İkiz 20, Halk kaLuı 20; Köylü 
ka1ın ve ince 1'5, ~ubay 25; Asker 3 
kuruş. 

Tütünler: Enala 30, Bafra 25, 
Tatlı r.ert fıfurika 20, Beşinci fofb. 
rika 20, Türk pipo tütünü 20 gram
lık paıteti 75, pipo tütünü 100 gran 
lık paketi i20. Toros sigarası ta.nesi 
17, J!:smer tanesi <J kuruş. 

YJ<:Ni l(.'K} 'TlYATLARI 

50 derece rakıi&r: 100 santilitre 
yani bir kilolugu 700, 50 santilitre
l:!ği 350, 25 santilitrcliği 195, 15 san, 
tiij_treliği 120, 45 derece .rololar: 
100 santlitre 500, 50 santilitre 260, 
25 santilitre 135, 15 santilitre 95, 
43 derecelik rakıt.ar: 100 santilitre 
400, 50 santilitre 210, 25 santilitre 
115, 15 santilitre 70. Kanyak 70 
santilitrelik 40-0, 35 santilitreLik 
225, 15 saniliterlik 110 kuruş, Ver
mut: 100 santilitre 340; 70 santilit-

... relik 250 kl.lıl"uş. Sofra şarabı: 340 
santilitre 330, 200 santilitre 200, 70 
santilitre 90, misket şarabı 200 san. 
tiHtre 260, 70 santilitre 120 kuruş. 

Bira: Şişesi 40, fıçıda litresi 70 
ku~. 

Birinci Suma 1Hrcsi 730, ik:nci 
Suma litresi 690 kuruş. Saf .isp;rto 
litresi 230 kuru:ş. 

Şi~li şarap ve b:ra fiyatlarında 
şişe depozitosu da dahil. !bulun
maktadır. 
Yarından iHbaren bayilCr yeni 

tüti.in ve içkileri yeni flyailarln sa
taoaklar-d1r. 

TUNUS'ta 
(Baı tarafı 1 incide) 

Şimali Mrika umumi karanga
hı 28 (A.A.) - Müttefik kuvvet
lerinin şimdiki hedefi: Twıus şeh
ri olduğu tahmin editmcktedir. Bu 
şehir hücumla alındıktan sonra 
Bizertin tecrid edilmesi imkarum 
temin edecektir. Müttefikler dün 
T~l:>urda'yı almışlardır. Bu §'C'hir 
Tunusa 25 kilometre mesafede ve 
Tunusun anahtarı mesabesindedir. 
Diğer cihetten Viohy'den alınan 

Jraiberlere göre, müttefik1ıer Tu~ 

6 k!l met.re m<?sa!ede bulu-

Tu'on hiilesin·n ~ 
acık il ta fsiUitı 

(Bq tarafı 1 incide) 
rılmış bulunuyordu. Toulonu ~ 
ketmck için vakıt gecikmişti, mu
kavemet için de vakıt kalmamıştı. 
Almanlarla İta?ö·anların zlllhlı kol
ları, teı'Sanenin kapılarmı. döğü
yorlar ve liman sahilinde sağa sola 
dağılıyıordu'.\ Tersane, çarça:buk 
7,0l"lanmış, muhafızlar itaate icbar 
edilıniş ve Almanlarla İtalyanlar, 
zııihlıya çıkmak istemişler ise de 
.zırhlıdaki Fransızlar, toplıarile ateş 
etmişler ve düşmanı durdurmuş
ladır. Buınun üzerine İt~1anlar, 
toplarile ateş ctm:şler ve düşmanı 
durduzm~ardır. Bunun üzerine 
ıtaıyaıüarla Almanlar, zı:nhlının 
mahvolmasına, elleri kolları lbağlıı 
ibir vaziyette şahid olmuşlardır. Bu 
esnada amiral De J...aooıdo tara
fından .gönderilmiş otan genç za
lbitler, fit-o kumandanları ıile ıbirlik
te diğer gemileri atıp götürmek tec
ıübesinde bulunmaktan ibaret o
lan t.IB pt~nı m icr.a etmek müm
kün olup olmadıgını Cedk.ilt etmiş
lerdir. Gem:J~, harekete hazırlan
m ışlardu·. Fakat Alman uçalclan 
dehal infilak edici maddeler, ten
vir fişenklcııi atmışlar ve mayın
lar koymuşlardır. 

Bunı.ın üzcr:ne :filo kumandanla
rı, topçu ~abit'lcrine barut anbarla
r.nı beıihava etmek emrini vermiş
lerdir. Bu suretle gemilerde bulu
nan suba~1 ve erlerin ekserisi telef 
l>rmu:;mr. 
Fransız fflosunun insan ~ti'barile 

:t:.ayiatı F.ransanın 'bir günlük harp- ' 
tek' kaylbından pek çokıtur. Franı-

cle-vam etmiştir. 

• 

lll 
~ Harbin b .. r sene .. 

içinde sona e e· 
v• • 

cegın umuyor ar 
Denver 28 (A.A.) - Efcirı umu

m 'yenin ne olchığunu ö:treıım('ğe 

memur olan 'biiro, Birl('Sik Ame

r:kacla Pearle Haı bour işindenbe:i 

harbin bir 6E'n<.' .çinde wna €1 cc
ğinin her zamandan ziyade bekle-

ntlmckte oldugunu bevnn etmiş
tiı'. 

Sovyet hamlesi 
(Baş tarafı 1 inclde) 

besinden kendilerini ıalıkoyamıyn
caklnrdır, İlltimnl Ru ya .)mdiki 
halde: 

a - Alınnnyanın mü t:ıkbcl \:\
z-iyeti muhakeme ederek, 

b - MüttcJiklcriıı An·uım knrı:ı-
ıııa çıknınnmıılnr111ı1 he: np oe~ \e. 

~·erek. 

urott llllU elde tutın:ıyı da mfüfılıa• 
uı \C ~·ıpratmayı arazi kaybına 
terr:.ıı edi~or. lnaha1.n, lıütilıı lıtt 
hesnplnr ve ihtinıallcı· ne olursa 
ol un tekrar ana ıne\•2uwnuzıı dii
nc ek şu ıokfa~ ı tehariiz -ettıir

mcliy,iz kıi, on giindc.nbcri StnEn. 
grnd \ 'C cenubu şnrki bölgesinde 
de\'nnı eden Rus tnarruzlnrı .neti
ce bakımından Jnev:tJii olmaktan 
ilt•riyc ge~eınc.mi~ n~ Alman ordu
su için beklenmez hir darbe teşkil 
etmekle 1.teıınbeı- l>ir bıı:r.gun veya 
biiylik gaip hft<Hscsi olmamıştır. 

SVKRV AHMED 

Amerikadan 
Müşahedeler 
(Bnş tarafı l inci snhifede) 

.an Konu!nllL r. Türkçe kL>mınd:ı ter· 
<'ilme Iı iıf' meşgul ol n kız ve erkek 
kıymetli Tilrli: ge~leri \"ardır. Bura- 1 
el Ttı iy için r· cı1er, !ilmler, plülı 
ı~ vc tit"plaı- h:ızrl, nır. Am~rı..:uın 
J':ıdyol~rının Tüııkç"' :neşriyatı bunı

dlln hlarr cdılir, B z'm memlekete gön· 
de dig miz 1el tlnı..-..wı burada dakti
ogııa.f.ye- cd l~ F tc!grru'lıaneye \<'ril· 
medcdiı· 

Bılmcm !,aç katlı binnnuı 18 ınci ko 
t,n , tes cdilml ol, n ofısln pencere. 
lc7ınden l iman '\c IIudson nehrı görü. 
nilyordu. Yetmiş ık buçuk milletin 
hepsfilı_· mE ısup Jrod 11 vr enC:t mc
m )!a.r çı.lı ı.p dtırı lru"<h Alm"1ll• 
l ı" itnl.j n or, h tıi, Am r.ılmlıarın 
nef C't ett itler j:ıpon!ar b·lc vardı, 
Blitıin F,ruk millet e ı bu l8 inci katUı 
toplıı.nnu::ln'l'dır. Şırndı jnpon işgalı tı I · 
tıınd!ı. bulunan S ng:ııpuT, Birmanya, 
Ho ~an Hll1di tanı ııdah111, PasifJk 
ad.ıl:ı. ı h:ı .larınlıl oil erinde n leh· 
çel" -.nde <iP n<'Ştiyn.t yapılmrud.adıır. 
Bı ne rıyattn. Amr•kanln nir;:in harp 
ctt gi ı n ır-uhim kısmı ıe~kıl ctmekte
d r. 

Puantör ve Anbar ~Memuru Alınacak. 
··nakalat 
işletme 

Vekaleti Devlet Limanları 
Umum Müdürlüğünden : 

Kadromu1.cla münhat lbu1u nnn jpuantörlük ve anhar me-
murluğu için 3 !Birinci ıkfurnn 94 2 günü sant (15) de Umum Mü
dürlük merkez binnsın<ln yapıla cak .iıntth::m ill' llümımu 'klı.d:u 
memur ahnacaktu" 

Ar.mııilan şartlar: 

1 - 'Memur olabilr-ct'k kanun t evsnıf) lıa"z oln}nk ve 35 yaşım 
geçmem~k. 

2 - Filen .askerliğini yapmı~ lbulıtnmak. 
3 - Orrn mektep mcıunu olm ak. • 
•l - Sılhtıi durumu bu vazffele re müs:ı.it bulunmak. 
5 - Yukaıxh ':nz11ı vesikaları V<' dörder adet fotoğrafları 

)]arak !ıir dilekçe ıle Pmum Müd t:rliiğe l. Bbııc·knnun 942 
01ına karl~c müracaat etmiş olmalı lazımdır. (1621) 

ilişik 
akşa 

Istı rll ul S ı l\hi Müesseseler Artırma 
ve Eksitme komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu tale'besi iÇi:n 2760 ~det f.renk gömleği 
le 400 takım pijamar..ı.n imalliı işi açık dksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 9/12/942 çarşamba günü snnt 15 de Cağaloğlun.dald 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında U>plar.an llromıs
yonda yapılacaktır. 

2 - MWhamrncn fiat beher go role.kin mal;ycti fi5 ve '0011er takım 
p!f;amanın imaliyesi 85 kw-ustur. 

3 - Mtwakknt teminatı rn9 lira R5 kur.~uır. 

4 - iste'k! ner şartnamesini ça lısmn gürler.'.ınde lromisyonda göre. 
bilirler. 

5 - İstekliler 1942 yılı T.ic:ı.rd Odası vesikalar le 2490 sayılı ka
nunda yaılı \:CSİ!k~lar 'le !bu işe yeter :-:nuvak!kat teminat veya bnn
kn m<'ktubiyle hirJ kt<.' beıH r,ün V.(' saatte Iromis:r·>na gelm<.'i:-ı . 

(1666) 

lstanbul Yapı Usta Oku.u satın aıma komis· 
yonu Başkanlığından : 

Cİ• Si 

Fayans 

Miktarı 

Adet 
4!>000 

Muhammen MU'haınmen Kati teminat 
bedeli tutan 

JS,50 Ku. 9990 Li, 1498.50 Li. 

sız gemlierıinin taht-ibi işi, 6 saat 1 

Her kumandan, kcud . .:ıine veril- -------------

Y:ı.pı usta okulları içftn müstacelen alınmasına 1·Üzum ha<;ıq olan 
eıııs ve miktarı V<' muhammen he <l<>liı ile kati teminatıı yıulk.arda ya
zılı fayans acık eksiltmeye konmuş tur. Eksiltme 2 kfumnuevıvel 1942 
ça1·şamba giinii saat 15 de Cağaloğ lunda Yüksek Mcktcpl-cr muhase -
bccil~i lbinasrnıda toplamın satınnl ma J.wmisyonun<la yapı1~aktır. 
Şannaml'si adı geçen mu1ıasc!becil ifkt.<' görülebilir. lstcklilcrin yeni 
. ne ticaret odasr vesikası ve teminat akçc~rile komisyona baş vur-

miş -Olan emirlere itaat etmiştir. 

'St.raSburg zıı-hlısında olduğu gibi. 
d·gPr gemilerde do rnihvercilerin 
ge!'ı.!er0 ç}krr.r.k te~bbüsleri top 
atcsilc karşıhınrr. ştır. ·A'lırr.ı.nlar, 

· leri .ile Toulonu tenvir c
dryorlar ve F1·ansı7. filosumm .cl<!
niz n dfuine inm<!Sinc şahid o1uyor
Iardı. 

Vaşinıgtor:., 28 (A.A.) - '.Bahri
ye nazırlığı ~laberler ser\rjsi şeF 
yüzbaşı Lovette şu demeçte ıbu. 
lunmuştur: 

Mihver, Fransız fi.losur.w1 daı~
masına ıın8ni olmak gayes.ıyle, A!k
denizdakıi Fransız ı ımanların:ın dı
şında devriyeler ge'L<liıTiordu. Al. 
rnan ve İtalY'an denizaltıları ile u
çaklanmn ~ırak ettiği bu devdye 
\hareketler.ine bir müddettenberj 
devam edilmekte idi. 

Berlin, 28 (A.A.) ·- Yaın .r.smi biı· 

knynnktan lbildiril•yo:: 
Toulon hmanın<la bulunan Fransız 

don:ınmaSJ, Alman.!nrın eli o.ltımı dilş· 
mek st('medJğinden <lolayL dı:ğil :faknt 
İnglız \C Amtikalılnrın ı.-mrine girmek 
iizNc dıı;?arı çıkm•y:.o:ık dunmm gır· 
diğinden dolayı ket>di kendisini lbatır

mıştı!'. H~ım ta.rt\f propaga.._ndnsının 
başım yoldnk' iddialaruın karşı Bcrlın 
iyasi nın:hf ,lorindc bugün yukantl· • 

ki fık ı· ilCTi siiııW.mektedir. 

Amiral Darlan 
(Baş tarafı 1 inclde) 

olıadı. Gcmtl<."1"1 aturtar-bılrccğini ?.a.n
nC'tti, Bütun gemileri ıkayıbctti Ye birı 

çok suba.yl~r!G crl.crin <ilmelerine ııe
bcbiyct vcıı~i. Biltiin Fransa işgal edil· 
mi,. general V t ygnd tevkif olUIL'11uş, 
milsdllıb. :ıruvvetlrimizin sllith!rı alın
mıştır. Alma'J)kınn gayesi meydandadı-. 
Bu gny!', Fransayı çarmıha gcı·mek

tlr. Ezeli düşm.anımttın menfaatlerine 
bilı..'l'Ck veyn bilmiyexek ihizmet eden
ler(' kat'1yyen mer~mct etmiyeocğ z. 
N\IİRAL J>ARlu\N VE RİjO VA'J'AX· 

DAŞI.IK1'AN ISKAT lmİJ,Dİ 
V i, 28 (.A.A) - Bu sabah rsuıi 

gazete miral D"'"l:ııı ve gcn(,'11"~ 1 Gı

raucfyu Fıruısız vatandc.ışlığındı:ın ıs· 
'kat eden cmim:ımeyı neşretmiştir, 

H.'iç ibirimlz vazifesini yapmakta 
artık tereddüt edemez. Bu vazıife 
şudur: 
Almanyayı ve İtalyayı e.zmdk ve 

vatanunızı kurtarmak. Fransız Af
ııikası dücya üzeııiınde bayrağımı -
zın hür olaırak dalgalandığı, ordu
muzun siliıı'h taşıdığı. ve hava kuv. 
vetlerimizin kar..atlanab:Idi l,ıi ye
gane yerdir. Afrika halkı, Fransa
nır. yegane Wııdi tb z:rı. Buna layık 
olduğumuzu gösterelim .• 

Be!çikada 10 kişi ida• 
m a mahkum edildi 

• 
Londra, 2.8 (A.A.) - Müstak.tJ 

Belçika ajansı, son 24 saat zarfın
da ellerinde silah bulunduğundan 
ve Almanya aleyhide propaganda 
ve casusluk yaptıklaırından dolayı 
10 Qdşinr.r. ıi.ama ma:hkfun e.Jmiş ol
duğunun bilrilmiş olduğunu haber 

llkoku1 Öğret. 
men leri 
(Baş tnrnfı 1 incide) 

içinde tamamen öde.ı!<'ce'kt rr. Ma
li vn?i.yeti rnüsaid olmıyan tıususi 
idareler hu l)()rçları için M ati.ye 
Vcktılet.inıir, l*fnletiyl .istikraz 
edeh lcceklcrdr. 

i1k okul ögretmenlgine yenj 
1ay.aı olur.anlaT bir seneden iiç se.· 
neye kadar stajiyer) lk yapacaklar
dır. Bu staiyed ktc muvaffak o
lup olmadıkları Maarif mürlüTHik
lerfode teŞlcil edilecek üç azalı b.ır 
heyet tarafından verileceık mamba 
taya göre Vekaletçe tesb ıt edile. 
ccktir. Muvaffak olamıyarJann 
vaz:.felel1İne n1hayet vıcrilecek, ve 
bu takdirde meebuıri lb.met taah
hüdü ibulunnnlar frı:ıkilunda takı • 
kibatta bulunulacaktır. Vazfeleri
ni kusursuz yaptıkları tesbit olu. 
nan ·lk dkul öğııetmenlerıini;r. ma
aşları Vekaletçe bir üst <leı"Cceye 
çıkarılabilecektir. Ayrıca bu öğ
retmer.ler üstün !başarılı sayılmak, 
baş öğretmenlik namz.edi ünvanı 
ver:ilmek, maari [ namzedl ıü.r .. vanı 
ven lınek, yeni bir tesise adı v~ııil
rnek, ülkü eru sayılmak surctilyle 
talfı.iıf edilebileceklerdir. 

• Mazereti -0lma<lan derse ibaşln. 
ma tan lhıin.den bir hafta evvel va
:cücleıi başll'.da bulw1mıyam ve 
ders yılı içinde mazereti olmadan 
~ir hafta aralıksız vazifeye devam 
etmeyen öğrıctmenler, :nzihati mu
ameleye tabi olmadan: istifa et.mı§ 
sayılacaklardır. 

Hususi ıiıdarelerden maaş alan 
ilk okul öğretmenleıü i9 ın Maarif 
Vekaleti tarafından hükmi şahsi
yet ha.z bir cİlk okul öğretmenle. 
n sağlık rve dçfonai yardım sandı
ğı:a kurulacaktır. Üyelerden ayda 
kesilecek yüzde lbiırlcrle gayri 
menkullerden alınacak <kiralar ve 
1eberrüler ve saı.r gelirler sandı
ğm sermayesin teşkil edecektir. 
Sandık üyelere mesken teminine 
ıde çalışacaktır. 

y .. 
1 

Ru mil e · bu harp· 
e muzaffer olurse 

(Baş tarafı 1 incide) 

tcfiık oluşunu hayreile kaı'Şlla
mışlar ve şaşııunışlnroır. Bu Jm
sustn memnun olmyanlara şu noık. 
talar Vıa!h cdileb liT: 

1 - Müşterek İnglJiz - Bolşc-· 
\ik ?.aferinin Awupada .komün st. 
r ğe yol açı:.t:ağır.ı foraetmek doğ
ru deği1:d.ır. Bı.J..akis pek muhte
meldir ıki .Rus millet muzaffer bir 
muharebeden somn geçenkı askeri 
mağlfıö.ıyet neticesinde kabul et'tıi
gi meş'um prer.siplperden ayrıla. 
caktır. Fakat, ll>ır Sovyıct ufcııi 

mnları. (1818)_ 

Ege denizindeki 111uhtelif fenerler 
tamir ettirilf!cek 

Devlet Limanları IŞlesmesi Umum 
üdürlüğünden 

Kc.-şif W' teminat miktarlaıı·ı aş agıda yazılı Jlodı·um ve eivaruıd:ı· 
K f<'ner !rnlelen ve rnüstemfilatı ır mirntı ayn a~··rJ olmak üzere a.çıli 
ek:::ı'ltmcye konmuştur. 

fı/12/!l42 cumartesi gi.inü sant <: nda GaL.1ta rıhtımındaki Umum 
Müclürliik binasında toplanacak 0 1 un ınühaya:ı komisyıonunmn ihale· 
lC'ri ynpılacaktn·. 

TaUplcı k-eşifnamıcleri göıımek iiz<.'re her gün Levazım şulbesınc 

müracaat edilebilir. . °' 
İsteknile~in ihale saatinden e\" el mübay.aa komisyonuna müracaat 

etmeleri Han olunur. 

Murnkkcıt temilım · 

142 

ı:rn 

:172 

n!l 

Keşif bcde!ı 

rn12 

4962 

1317 
2059 

Yapıtaca.k iş 

Bodrum fener ll"lhtımt kule ve bi-
n:>.,ı tamirat1. 
P:ıspnrike feneri kule ve lbinas 
tamiri. 
Ali Burnu feneri kulesi ve matba!h 
hela tamiri 
Pen ntc feneri kule ''e binası tıamiri 
Gndare feneri ve binası tnmiri. 

(1588) 
. . 

........................................ 
u. Uemir YoUan i~letme U. M. iıaqı~n 

neticesinde Alınanlar komün:st Muhrunmen beclı•h (565H ~ bin aıtıt yiız eli· dort lirn (24) yirmi dört l..sn'lli;.· 
bile olsalar Bolşevik cümhuııiyet-

1 
olmı muhtelif ıfu'ı.ıtta (S934) Uç bin dokuz yüz otuz dört ooet m:ıyi için Cfrı'I ıtn 

Jel' arasımı girecek olan bir Al- pnklı s!ı:-e (i Birincllc[ınıın 1942) ·pnzaı"lt · gilnu saat {15,30) on ~ ıbıı~uk-t: 
manya sulh ve hürriyet içinde bir Ha.yda.rpnşada Gnr binası dahiltndekll komisyon ıtarafmdan kapalı zari uısulile sa.. 
ibüyük Fredıık, bir .Bl.sınarfk, ıı·r tuı ~lıruıcakbr. 

1 Bu şe glmuık stiyt11lenn (424) dkt1yilz ylrmi dört lira (7) yedi ~lıık 
Vilhelm, bir Adolf Hitler A man- muvaldmt teminat, kn.nur.un t:ıyin dtiği vcsi\rol.:ıTla teklifleıini rrııhte.v.i uır:!lan
yasındar. daha az tehLkelidir. nı nynl giln mat (14,30) on dört otuza kadar komisıyon reisliğine V{'>nnı;ıen: lft. 

2 - Sovyetler Birliğinjn i.har1be zımdır. 
karışmış olması lng ltere:nir. çok a 1 ise nit snrtnamı:lrr komisyondan pnrn ız olarak dni;rıtılmaktadtr. (1571) 
lehine olmuştur. Her Sovyct kö. · * 
yüne düşen bir 1bomba Lorma, Mıth, nmt 11 bc·l<':i (2875) ıkı t>in ekız yüz y~tm.iş beş lira ol:ın (2500) iki 
Malta vC'ya tdbruk üzerine b r bom · b n bO.,• yliz kfü> dcmlı· IOOpr!i!:-rri boyamak •çin Grı.:fit cır.. Diı incllcln'll"ı 1942) 
ba e:ksi.k düşüyor demektir. Rus çıı~mba gu:ıil s a.t ( 14,30) on dört otuztln Hr.~·da•p~atlo. Gn.r binası da.hillrı-
ce hes·nd hnrekıet ed lher Al- cleki koın sy(\n t:ırallndnn .. c;ı:ıc c'®ltmc u.:u.li!I" •a:tın alınncaktıl'. 

P 
1 ~ •• er.. . B 1 i e gırmek i6tlymlc"ln (215) iki yüz on bş lim (63) nltmı.ı üç kı.ınışluk 

man tan ki ~lde veya l"ıcr~angı ~r ~vd< iOt hmiruıt ve k.nnunun tayin ettiği ·Ve.Saikle 'birlikte c-ks.!~mr gütni saatine 
Alanar.. taaTnızunda eksılen 11iır ~:i:ır .ı;:omisyona milN1caıatları lazımdır. 
tanıktir.:a nu .işe oit 1F1ıtnanıl'ler k'Dmisyond:ı parasız olnrnk dağıtılmaktadır. (1855) 

---------~-----~ 

Sümer bank 
LAR PAZA LARI 

M Ü E S S E S E S f M Ü. DÜ R L Ü G Ü N D E N : 

İthal Mallarının Serbest Satışa Çıkarıldığı Hakkında 
Halkımızın giyim ihtiyaçlarını ithal mallariyle de karşılamak üzere 

M a n i f a t u r a İ t lı a 1 a t ç ı J a rı B i r 1 iği n d e n A 1 d ı ğ ı m ı z 

Gömleklik, pijamalık, muhtelif basmalar ve salaşpur çeşitleri 
Hnhçekapı, Beyoğlu, Kadıköy, Kurak()y mağaıalarrnnzda ah a çıkarılmı tır. '"'erbe~t satılan 

Jm mallnrtlau istenıldiği kuclar almtlbileceği uym halkımıza arzolunur. 


