
Numan Menemencioğlu ile 
Fon Papen aras nda 

1 ürk - Alman ticaret 
muahedesıne ek olarak . 

Bugün bir fiyat anlaşması 
imza edildi 

Ankara, ll (A.A.) - BugUn HarL 
et~ VckAlctlnde vekAlet umuml kA. 
t1bı büyük eıçl Numan Menemcncloğlu 
ile Alınan bUyük clçlsl Fon Papen 
arasında 9 teşrinievvel l9U tarihli 

9ala1bl ve Umum Neşrtyat Müdtlr1l 

hakkı tank u• 
Baaılcbğı yer: 

VAKiT MATBAASI 
Ankara Claddeat V AIU'I Yontu 

Veıs'ln Yarıakl 
Saib Tasanarıarı 
Hakkında 

Yaz.an: SADRI ERTEM 
T\ ~'l'tz Jwıarmd& doğaruar, de.. 

o ıı1zde 1DflYIUllar naııı.I vadlle

re ,dağlara çekildikleri :mmuı diDmM 
bir nos~ ile denld ana.rla.r, geoezı 
&1lnlerlocle mavi bermk, gilnefll ee. 
ına, altm ıpkJı bir ıulok 1118Nl içbı 

tatlı bir tahayY\ll mm'm\I olursa öyle 
samyonım Jd,hoglln berkeıl ele bu aW.. 
\'C kan tofBm lçlınde ııulhU. bıuıretl 
Qek11eD bir deniz, mavi bir gök, aıtm 
ıaıklı bir utuk gibi haaretıe 1a.lııayyü.l 

ediyor. 
Bell kendi hC'l!l3btma zaman zaman 

llUllılln nst.opWnl kan, atef, harabe ve 
9efalet içinde çUrllyen :reel dünyanm 
)'erine koymak iştiyakDll duyuyorwıı. 
GUı.el, iyi ve sllkQn ibtıyacı; çirkin", 
ı \ya, kara.nmlıp hlc oıma.uıa ıc1-
ı. .. ...ıe yer vor.mok tstemıyor. 

Amcrlkan hariciye nemrotl mUste
ıtan Vels'ln Amcrlkada ölüleri amm 
tQaft mUnasebctlle eliyledlğt nutkun 
'tam metnıoı bu ııaıetı nıhJ,ye içinde 

\ııkuyablldlm. 
Bo,.ıay ~ batday, 

ll&kll vasıta.ıarmda yakıt olarak 
1aıııamldı. Makine mı,ıımJdcetleriDde 

insanlar bir gUnde bir dilim ekmetl 
elcle eQnek için on Hd eaat çalışma· 
l'l göze alcblar. 

Ba :misaller oopltdablllr, olanlan 
llaymııktun ne çıkar. Onun harp lçbı 
lli}yledlklerlnl sU:ratıe geçtim, harp 
lıonraaı dllnyuı b&kkm4ald taaavvur
laınıı temiz bir baft dalg8st ıi1>l 
"-ıeıroa e~ 

Velıı yarmkl döayanm plAnmı çtz.L 
)or, Ne güzel, onda ne tmtlyar.Jı 

~rln lktisadt ve styaıd tabak. 
1ctbnu olaca.k .ne de milletler millet -
ler-e 1abalddlm eclecek. 

l\merlka.D biuiclle nez.aretl mliate. 
--., kımea meoıleketıerln tç Ud1Mdl 
~ 80llyal bllnyclerinl yaratan kaplta... 
llaı pren ip ne emperyallunl ltııam 
ıtı«lyor. 

8a iki amunııı mevcat olmadı#t blr 
"'-ıyayı acalp birtakım malze.me ile 
hlcıılendlrmek iatiyor. MeselA "Şah
.. ~s,, mllletlt'rlrı kendi arzu et. 
\llcıert eekllde iktisadi büJıye kurmak 
"llrrıyetl ~bl .. Darp eonnuıı dünyası. 
-. harpten önoold dünyaya benr.etllle" 
~ gUzel bir ,,ey olmakla beoraber 
buruııkti ve dtbıldl dünya prtlarma 
~ Deri bir görU1tün ıfadeııl sa. 
hıabllecek zlhııiyetı memnunlukla 
~'1damakta beraber yarınki dün. 
~ daha tyt yapıutablUr, lnll&llla. 

~ daba az Yat dökttlrtibOlr bir clhaıı 
il ili almuı mllmkUndtlr. Fakat bo 
~Yaam temelini, kin, netttıt, :mU. 

~rtn dnclre vurulmaaı glbl bMI. 

' teı9k11 edemM.. 
~ Devamı % ilci •yfada 

Türk _ Alman Ucaret ve tediye an. 
laşmaıarına ek olarak işbu anlaşma. 
lar tatbikatını fiyat bakımından tan_ 
zfme mütedair bir anla.şnıa imuı edlL 
ml§"Ur. 

Başvekil 
Saydam 
Bugün üç vekalette 

mqgul oldu 
Ankara, 12 (llusuııl muhablrbniz. 

don telefonla) - Başvekilimiz Dok. 
tor Renk Saydam J>u aabah Dahiliye, 
MUU MUda!aa ve Sthhat vcl<Aletıert.,. 
ne S"fderek vekllllklere alt lfler üze_ 
rinde me§gul olmu~lardrr. 

Giridde 
Mihver hava 
alanı şiddetle 
bombalanıyor 

Romel takviyelerini bu mey
dan vasıta•ile alıyormuf ! 
Kahire, 12 ( A,A.) - İngili~ 

hava kuvvetlerine mensup uçak
!ar, Rommel'e hn.va voliyle tak. 
viveler ~önderen Girid'dc bir 
bir Mihver hava alanını şiddet. 
le hoımbalartuştır_ Bu hava alanı, 
aynı mmant'!a general Riçi'in 
ıreri hatlarındaki bölgeleri bom... 
balarna.k ü7.ere hareket eden Al
man uçaklarına üs vazifesi de 
"Örmektedir. !Bu hava. alanı, tn_ 
'?iliz bomba uçakları tarafından 
rarşamha 9:CCesi at1kaı arkaya ü · 
ciinoii defa olma1

• ürere hücuma 
maruz kalmıştır 
• ı 
IDglllz tanareıerı 

Tarantoya 
hücüm ettiler 

Roma, 12 ( .A.A.) - 1talyan 
tebliğinden: 
Düşmanın Tarantoya yaptığı 

ıha.va akını sırasında ölenlerin 
sayısı yirmiden krrk bire yüksel
miştir 

Dün ~ece Tarantonun bazı ma.. 1 

hallelcrine attlan bom'balar hasar 
ve telefat valJJlULmıştır. 

İngilizlerin meşbar 
Televizyon 
mlte11assııı 

Osvald Brovn 
öldü 

Alim gizli kqiller üzerinde 
çalıtırken bir kazaya kurban 

gitti 
Londta, 12 ( A.A. ) - Televiz.. 

yon mütahassısı Sesil Osvald 
Brovn,bir kaza neticesinde öl
müştür. Brovn, çalışmakta oldu_ 
P.:ıı elektrik sanavii müesseseleri 
tarafından bük\tmetin emrine VC· 

loglllzler tarafındann goı:.en 

ikinci 
cephe 
açılıyor 
Bu taarruz 

Mihvere karşı 1 

Geniş ölçtlde we 
tamanen lnstcamlı 
şekilde yapılacak 
\'a.şlngton, 1% (A.A.) - Ruzveltin 

1942 de i : net bir cephe açılacağı 

hakkmdnkl mesajı kongrede tıısvlble 
kal'§ılanmıştır. Bugün Jnflradcılar da 
memnuniyetlerini izhar etmişlerdir. 

Lotıdra, 1B ( A,A.) - Rövte .. 
ajansmm siyasi rnuhaITiri yazı
vor: 

İngiliz - Rus ittifakı bu hat""l 
başlıyalı Avrupa. tarihinin en 
muhim hadisesini teşkil ediyor. 
Bu anlaşma semerelerinin va.kın.. 
da mihvere kan?ı geniş ö!çüde v~ 
tamamen insicamlı bi,. şekilde 
vapılacak lbir taarruz halinde gö_ 
rillcceğine şüphe yoktur. 
Habe,istandaki ltalyanlar 
memleketlerine dönüyorlaT 

Kahire, 12 ( A.A.) - Beheri 
44 70 tonilatoluk :Catvarnia ve 
Vulcania adlarındaki ltalyan va... 
'>Urları Laspalas'a gelmişlerdir. 
Bera'dan hareketeden ve Ka'l 
bum.undan dola.şa.mk gelen bu 
vapurlarda Habeşistandan ltal
vaya dönen binlerce İtalyan var_ 
dır. Vapurlann bordalarında bii
vük lnzılhac işaretleri resmedil_ 
miştir İngiliz kontrolü al,tında 
sevahat eden ve buradan yivecck 
ve kömür alan bu vapurlar cuma 
®nü Italyaya hareket edecek
lerdir 

Amerika 
Fransız Güyanını 

iş"al edecek · 
Vaşington, 12 f A.A.) - Har:. 

ciye nazın Kordel Hnl, :ijir)eş''c 
Amerika hükfunetinin Fra.nsrz 
Guynn'ın da genişlemeler tasar· 
landı~mı söylemiştir. l\lihver 
tarafından yapılması muhtemel 
entrikalaraı karşı tedbırler alın_ 
maktadır. 

, 
Bir Japon 

mebusuna gire 

943 senesinde 
ingiltere yıkılacak 

HARP 
Amerikada 
mevzlleşmı, 

olarak kalacak ı 
Tokyo, 12 ( A,A.) - Üçlü 

onkt'dan bahseden mebus Taşy.> 
Şiraori, kat'i neticenin 1943 de 
a: macağı ımüitıleasmda bulun
muştur. Mebusa göre bu tarihte 
İngiltere yrkılacak, askeri hare. 
kat filen duracak, harp tama
men ideoloii.k bir mahiyet alacak 
'\i c <iS!>i dünyan n son mffi>avcm _ 
ti yalnız Amerikaı Birleşik dev
letlerinde mevzileşmiş kalacak_ 
tır. 

Hararet 
Bugün 33 

dereceye çıktı 
Uzun ve f]lddcUi bir lu§ geçiren ts. 

tanbulumuzda. birkaç gündenberi gid. 
deUI mcaklıır bll§L'.lınıştır. Vakti mu_ 
sait olan vatandıışlarnnız, plAjla.ra, 
sahillere ve yüksek yerlere koşmakta, 
bliy'lece scrlnlemektedir. 

Bugünkü hararet derecesi gölgcd<ı 

38 c lmdar çıkını§tır. Güneşte lae 
hararet 59,2 derece idi. 

Bir italyan 
kruvazörü ile bir 

muhribi battı 
Roma, 113 ( A.A.) - İtalyan 

tebliğinden: 
Akdenizde düınnan tarafından 

torpillenen bir torpito muhribi
rniz kayıbo!mu.5 ve batmı§tır. Or_ 
ta Tarantoda başka bir birlik 
akıntıya kapılan bir ma~ çar
oarak batmış bulunmaktadır 
Tayf alarm büyük kısmı kurta:. 
nlmış ve ölenlerin ailelerine ha· 
lber verilmiştir. 

Salahaddin Enis 
gömüldü 

rilmişti, Bu alimin ne suretle bir ı Dünkü sayımızda bUyUk bir tees- 1 sazctelcrin önUndc birer dakika tc • 
kazaya kurban criderek ölmüş ol_ sUrle u!u!U haberini verdlğlmiz arka. vakkut edllerck onun aziz hAtırası 
duğuna dair tafsilat mevcut de- I daşmlız Sala.haddin Enisin cenazesi gözyaşlnn urasında anılmıştır. Böyle. 
<Yi)dir Yalnız '-'<>rıdisinin 1nciltc tıugUn kend!slııi sevenlerin gözyaşlan ılklo tabut, eller UstUnde Sirkecideki 
re i<:in pek mühirn olan gizli bi; arasında kaldmlmıştır. paket postanesi 8nUnc kadar getiril 
ta.1<ım arastır:mnl11rla me.c.gul ol- Sal!lıaddlnln tabutu saat 11,30 d:ı mlştir. Bu:-ada tabut, cenaze otomo
duğu bilinmektedr. Brovn'un ö. Son Posta refikimlzln yanındaki evtn. ' iline konmuş ve merasimde bulu • 
lümü telcvizvom.ın istikbali için den alınmış ve son gtlnlerine kadar "anlar otobUs ve otomoblllerle arka • 
r,ok a.cnr bir aca~P telakki edil- çalIJtığI Son Postanın önünde bir da. d&§larmı ebedi lstırahatg!lı.ına kadar 
mektedir. 37 vaşmda genç bir klka tevakkuf edUtr.i§Ur. BUndaı t.eıwı etml§~erdir. Merhumun tabutıı 
mühendis olan Brovn en bUyü~ sonra tabut kendisini sevenlerin w 'I'e~klye <'amlslne getirildikten son. 
televiT.Von müteha...c:tSrslanndan arkadaşlannm elleri ü.stUnde Cağn •I ra öğle namazını müteakip, cenaze 
biriydi.. Kendisinin B .B.C rad. loğıundan BabıAllye geçlrllmlştir. Ar.,

1 
ıumazı lolmmııı. ve buradan Ferik6y 

vosu verici teı:ı;sJerinin ya.pılm&- ltad&§lınızm tabutu Baballden geçirt. kabristanına g6tUrQimtl§tUr. Utu.111 
ama yardımı olmuotuı'.. l1rlEaD, muhtelif .zamanlarda çall§tığı Devamı% ncl sayfada 

ingiliz 
Rus 

ittifakı 
Tam metın 
Amerika 

hükfımetide 
Rusya i ıe karşılılıb 

yardım misakı 
imzaladı 

w1ıdra, 1f ( A.A.J - B.B.C: 
İngiltere ile Rusya arasında im
ıaıanan muahede 8 maddeden 
ibarettir. Dün a.k§a:m Londrada 
n.e§redilen Beyaz kitapta mua_ 
heden\n metni ile imza merasi
minde Eden ile Molotofun söyle_ 
dilderi söylevler. İngiltere Kıralı 
Jorj, Sovyet cümhuriyetleri it. 
tihadı reisi Kalinin ve Çörçil ile 
Stalin arasında teati edilen me_ 
sajlar mevcuttur. Çörçil mesa
jında, "bundan sonra Birleşik 
Amerika, İngiltere ve Rusya be. 
rruber yürüy~ekleri cihetle, za
fer bizimdir ... diyor, 

Stalin de cevalbi mesajında 
"size en sa.mimi hislerimi ve 
müşterek tam zaferIDıiz hakkın_ 
daki kafi iman ve kanaatimi bil
diririm,, demektedir. 

ıtalyan tebU§I 

Biri Hakemde 
2000 esir 

aldık ; 
Dar bir sahada 1000 ceset 

saydık 
Roma, 1B (A,A.) - lt.alyan 

orduları umu::ni karargahının 
742 numaralı tebliği: 

Kuvvetle tahkim edilen ve şid 
detle müdafaa olunan Birülha_ 
kem mevzii dün sa:bab ltalyan 
ve Alman motörlü pivadesi tara. 
fından hücumla zaotedilmiştir 
Taaruzdan evwl şiddetli bir 
topçu ateşi açılmış ve bu ateş 
kuvvetli hava teşkillcrinin toplu 

halde hareketleriyle desteklen 
miştir 
Alınan esir savısı iki bini 

creçmekte olduğu ·gibi ehemrni
vetli ~animetler ve bliyük kısnı 
hiç el st..irülmemiş hnro malzeme_ 
si ele g~irilmiştir. Muharebe a
lanında dar bir sahada binden 
fazla dü.51llan cesedi sayılmıştır. 
Bir ımnn asi Fransızlardan mü_ 
teşekkil bulunan garnizonun kü_ 
elik bir parcası selameti kaçmak 
ta bulmuşsa da mihver bcmba 
uca.klan durmadan bunları ta.. 
kip etmiş. hımalarnış ve insan 
ve malzemcoo büyük kayıplar 
verdirmiştir. !nıriliz zırhlı kuv_ 
vetlerinin Birülhakem şimaliııdf' 
,,apt klan baskı Ariete tümeni 
tarafından kırılmıştır. Bu hare
ket sırasında İtalyan topçusu o_ 
•aganilstii tesirli cok kısa men· 
zilli atışlarivle diişman ztrlılı a_ 
rabalannm teşobbüslerinl akim 
bırnktmnış bunlarm bilyük kıs
r.nmt tahrin Pf"!'\'l;-t; .. 

Umuını aar uz 
başladı mı? 

Har kof 
cephesinde 

Alman taarruzu 
azzam 

bi . şekilde 
gelişiyor 

Bu taarrau. 

Milyon
larca 
asker 

Ve ylzlerca tanan 
lştlrö etti 

100.000 den lazla Alman 
cukeri pek Jar bir cephede 

döVÜ§ÜYor 

Moskova, 12 (A. A.) - United 
Press: 

H:ırkof cephesindeki yeni Al
man ta.a.ıTu%U muazzam bir şekil. 
de gelişmektedir. Bu taan-uza mil 
yonlarca. asker Te yilzlcr~e uçak 
iştim'k etmektedir. 

So\'yetl~rln mu'k~vem~ti altı 
gündenbcri dev:ım etmektedir. Mu 
dafaa h:ı.tla.n hkbir yercl.e y:ını • 
nu;mışt.n-. Ruslar mevzilerini arkı 
bir 81.lrotte tutuyorlar, 

100.000 den fazla Alman ııs:{c" 
ri pek dar ibir cephe üzerinde dr. 
ğtişUyorlar, U~rnnız bunl:ıı : 
devamlı b1r seldldc "t tn.l1\"aff!l -
;feyctıe bomb:tlıyorla.r. 

Dun bazı tepeler bir.uç defa el 
den ele geçmiş fakat akşam fizer· 
dOşman eski mevzılerine ıı.tılnırb· 
'ltr. 

DeTann ı ncl ~ 

Sivastopol 
önünde 
Süng· 

muhare
beleri 
oluyor 
Kızıl ytldız 
gazetesine 

göre 

Müdafilerin 
vaziyeti kötüleşiyo 
Alman tayyarelerinin dalga 
halindeki akınlanndan fe -

hir ~ok zarar gördü 
Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B. 

ajansr, dün de Stuka ta•"rarele_ 
rinden ve Alman savaş ucalda
rmdan mürekken oldukça lbü31i' 
~illerin kara kıtaları tarafın_ 
dan Sivast.o-nol kalesine karşı Y" 
'T)tlan hareketleri crestek.lediğin' 
bildirmektedir. 

Alman tayyarecileri birbirin · 
takip eden dalgalar halinde hü.. 
cuma geçerek d~man topçusun"U 
ve betonlu zeminlikleri bomba.in . 
makta\ d lar ~hrin mericezinde 
daha ibaşka · istihkftmlar ve limar 
mahallesi de bu uçaklar tarafın.. 
dan bcımbalanm::ı.l·taydı. Alma· 
savaş uçakları llİlre ucuslarla İ<"'
arruzlar vanarnk Sovvetler<> 
,ıiilcsek kavıplar verdirmi.c;Jerdir 

Mos'kova 12 ( A . .AJ - Siva 
toool önünde OOk ook sil~ har 
bi olmu!fbrr Kızılyıldız gv.etec 
_:ı ;.,nr ki: 

Alman taa!T11'!1'.1Tftftl ~ine 
~en. Rms mMafum "1:rv\r ' l j 
olmakta: devam ediynr 'Vle mt>·- i. 

neıı...m ! ilci snytııcıa 
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;ngiliz .. Rus anlaşması Umumi taarruz başladı mı 
Battanıtı ı lncl s:lllnd:L lla§taraıı ı ucı tıu,rıaoa 

',ondra, 12 ( A.A.) _ Röyter Londra, ıe ( A.A.) - B.B.C: 
'r ciiriyor: Harkof cephesinde Alman taar-

" Hitler Almanyası ile Avrupa_ ruzu devam edivor Dün gece 
in.ki şerıKlerine karşı harp için- Moskovnda neşredilen Rus tebli. 
.!eki itüa.k ve harpten sonraki ğinc göre Ruslar, Harkof cepho
!evrede ka.rşıI:ımı müzaheret,, sinde, Alınanların piyade ve tank 
smini taşıyan ve Sovyetler bir kuvvetleriyle vaptılnrı taarruz_ 
•· 1 krrallık hükUın · lara karşı müdafaa.da. bulunmakgıy e · etı arasın- ta, SivastoPolda anudane müca_ 

da a.kdolunan muahedenin metni -
d deleler olduğu ve düşman hücum-

. u ur: lannın pilskürtüldüğü ilô.n edil .. 
Madde ı - Kırallık hUkfune_ mektedir 

tiyle Sovyet sosyalist cümhuri- Moslibva, 12 (A,A.) - R1ıs 
vetleri birliği anısında.ki ittüak cephesinde ilkbahar ve yaz ha.rc
mucı'binoo vliksek akit tB;rafla:.-, kAtmm ikinci safhası Almanla_ 
Alma.nyaya ve. Avrupadalcı ~r- rm HaTkof bölP"esinde taanıı
nız hareketlerınde ~unla m~ ziyle başla.ml§tır. Mareşal Fon 
~ olan de_!ietlere karşı yekdır 'Bock, taarruz icabettiği için ta... 
ğerine ~ türlil yamrm ve as- a.mıza geçmiştir Çünkü son Rus 
kcri cınüzaıb.erette buhmmayı ta_ taarruzu Timoçcnkoya. mühim 
ahhüt ederler. vzil 'i · · k"' " Madde 2 - Yüksek akit ta me . e~ şgn.l etme~n ım a.nI ı 

flar ~tl 'L.::....1'.-eti 1 verrniştı. 
ra • ı:u er ıUJAw~ı • Ye veya Almanlar, son muharebelerde 
her türlü tan.mız fil~ınden sa. ilcisi tank tümeni olmak üu.re 10 
riı aırclte ~eçmıyen her t.. I t ' l di s· 
ı.. .. _..; b' Alma h:;t..r...... t• le wncn zay a vermış c~ . ı-
~& 1: !1 ~·e .1V. vasto"polda Ruslar, Afınanla.rm 
~ bir müzake;eye gınş· ezici tazyiki altında dayanıyor 
memeği ve .Almanya ıle veyaı o_ far -
nmıla Avnrpada. taarruz hareket • • ,...,., 
!erinde ımüşOOrek bulunan diğer Almanların, Harkofta yenı ""<>9-

................ · lb; dcvl tle her .k. ladıkları ta.am.ıma ne kadar as_ 
-=r.uangı . u- e • 1 1 ker ve tank kulandıkan maUnı 
~ akit arasında. k~rsılıklr dclğilse de cenu'bi Doneçt.e 30 pi
m ıtilM olma~ müzakere vade ve 6 tümeni bulunma'kta. 
l'ey'a sulh muahedesı akdetme_ 
-'" ~--~ .... u··t ederler tır. 
-,, • ı.a.a.u.ıı ALMAN TEBLIGI 

Madde 3 - Yüksek akit taraf. Berlin, J! ( A.A.) - Alman 
hr harp sonu devresinde sulh•ı orduları ba§komutanlığının teb_ 
muhafaza etmek ve truı.mıza: mu- 1iği.; 
b.vemet evlcm.ek gayelerini te. Sivastopolda istihkAmlar etra
min iç.in, kendil:rlyle aynı fi- fında yapılan şiddetli savaşlar 
~ buhman ctiğer ~evtetı:rle sonunda yeniden toprak kazanrl_ 
birlenerek bu husustaki teklıfle. ımı!}tır Düşmanın muhtelif kar
ri mlişt;er€ken tetkik ve ika.bul şrlrk t.M.rruzları kmlrnrş ve Sov_ 
etmdc arzusunda oldmldannı be- vetler nğır ka vnlara uğra.mrşlar-
'811 ederler. dıT 
_Bu ~aki .tekl~erin kab!1-- Savaş ucakları teşkilleri dur. 

tüne ıntızaren, iki yüksek akıt ma.dan çok lbüyük derinlikte ya
~a.r. muhasematm netice- roılmış düşman tahkimatına taar_ 
~~ eonra taaruzunun teker. TUZ etmişlerdir. 
rilrünu ve Almanya tarafından Doğu cep'hesinin başka taraf. 
veya onunlaı Avrupadaki taarruz farında Alman taalT'lJZlan ibnşarı 
hareketiJ;de müşte~. ~unan ile bitirilmiştir. Taarruzlar Har_ 
devletlerın herh~ b~sı t~ kof .doğusunda hayli geniş bir 
~rn~ ~ ihlfil ~ıı:m. ölçUde yapılmıştır. 
ımk~. bir hale ge~rıı Volchov cephesinde Sovvet ta-
temin ıçın iktidarları da.bilinde arruzlan akim ikalmı:?tır 
bulunan bütün tedbirleri ittihaz Si t I JI. 1· d 
e<reccklerdir. 981 OpO uD D 8 

Madde 4 - Harpten sonraki _.... naotararı ı oc1 eaytacta 
devrede yüksek akit taraflardan Ier ~emen lhcr tarafta muhafaza 
biri Al:zı~ ile veya. üçüıYii edilmektedir . .Bircok tepeler, dt-_ 
11iaddcnın :Udncl fıkrasında zikre. .falarea elden ele --emiştir Düş_ 
dften devletlerden heııhangi biri man Karadenizdcld donanmava 
He, o aevtet tara.fmda.n bu akit ~UP avcılara karşı sayı bakı
arafa tevcih edilmiş bir taamız mmda.n hava üstünlüifüne sahip 
üzerine hMP haline~ olur- ise de lhaıvalarda ihMdmiyeti ele 
sa diğer akit taraf, !>U şehilde IO'reireme.'llektedir. 
ıuhaeama.ta girişmege rn~u: 8tok1wlm, 1B (A.A.) - O.FJ. 
.alınış olan tarafa her türlu Moskova askeri malıfilleri, Sivas
.. nrdımı, askeri ımOvı:hereti ve ile.. topol müdafilerinin, Almanların 
tidarı dahilinde lbulunan sair mü- ac!et~ ve harp vasıtaları bakı_ 
zs.heret ve yardımı derhal yapa. mmdan ezirl üstünlüğüne bina
caktır. en uzun müdckt dayanamıya.ca.k_ 

Madde 5 - Bu madde, ilci yük- lanm saklamıyorlar. Eğer Har
sek akit tarafından ~cü mad.. kofta başlıyan Alman taamızu 
~in ilk f ~~ yu:ılı teklif- bUyUk ölçüde yapılıyorsa Alınan. 
lenn kabul edilmış olduğunu k8.!" lar Sivastopolu bir an evvel al
şıhklı bir itilaf ile tasdik edin- mak ve buradan serbest kalacak 
ooye kadar meriyette kalacaktır. kuvvetlerini iba.~ka tarafta kul
& tddiflerin kabulü gecik~ lanma.k i8tlyeceklerdir. AIDınn
tıu mn.ddc 20 sene müddetle me_ Iar ibu hafta Sivastoo0lun suku_ 
riyett.e iadacnlr ve bundan sonra tıın'u beldiyorkr. Fakat tarafsız 
8 Ulsrl maddede tasrih edildiği ma.iıfiller, Sivastopolun bir müd
ltibi, akitlerden biri tarafından det daha davanacağı fikrinde 
f~ununcıya kade.r hükmü bulunuyorlar, · 
can olacaktır. Vişi, ıe ( A • .A) - Sivastopolu 

Madde 6 -: ~. yüksek ~t .t~- çeviren otuz İdlotnetrelik ~an:n 
ırafiar. her bırıııın emnıyetuu, daire içinde malzeme ve ınsan 
menfaatlerini dü!J(jne:rek sulhun azamı şekilde yığılmış bulunmak. 
19eniden kurulmasından sonra, Av tadır. Bu derooe dar bir yerde 
rupada emniyet ve refahın tan- bu kadar malzeme şimdiye ka
ziıni için sıkı ve dostta.ne bir iş. dar göıillmtlş şey değildir. 
birli!fı ile lberaber çalışmak üze- Rusların kayıÔları <:Ok ağırdır. 
rinde mutabık kalmışlardır. Bu $o1ırin şimdi ıbir deniz yolu kal_ 
maJmatlaı birleşmiş milletierin nııştır Buradnı hava hakimiyeti 
menfaatlerini g&eteoekler ~-e ~ uçaklarının elinckdir. 
kendileri için arazi genişl~! l"aşinglon, 1! ( A.A.) - Sivas
lal'amamak ve diğer devletlerm tnpol cellhesinde carpışmalar 
dahilt işlerine karşna.ırui<: pren_ şehre hikiın tepeleroe cereyan 
bir ittifSka iştirak etknemeği ta- etmektedir .Alınanlar ehemmi .. 
nı1ihüt eder. yet.siz ileri. hareketlerde bulun. 

Yüksek akit tara&.r, biri.birle. muşlardır. 
~..harpt.en eonra mümruıı c:Ma.n Kızıl Yıldız gazetesinin yazdı_ 
büttın İktisadi yardmu ~ ığına. göre, Sivast:opol müdafile 
takaniir ettirmişlerdir. rinin vaziyeti git gide kötüleş 

Madde 7 - Akit taraflardan mektedir 
her biı1si, dij;-er akit ta.!"af a!ey- • -
hine miltcveccih herhangi bir it. va ile birlikte iştirak etmiş olan 
Ufak a.kdetmemeği ve herhangi devletlerle sulhun teessüsüne 
bir ittifaka iştimk etmemeği te- kadar yürürlükte katacaktır. 
ahüt eder. · Mualıedcnin 3 den 7 ye kadar 

Madde S - Bu muahede müırı. olan ikinci kısmı, yirmi ~ yü
<ün olduğu kadar çabuk tasdik rürlüktc kalacaktır. Bundan 
edilecek ve tasdikli nüahalar sonra, bu müddetin nihayetinde, 
milmkün olduğu kadar çabuk akit taraflardan birisi muahede.. 
Mookovada teati olunacaktır. vi feshOOeccğine daır 12 ay ev
Muabedc, tasdikli nüshaların tea. vel haber vermezse, muahede. iki 
tisile derhal yürürlüğe girecek ve akit taraftan hiriQiıı.in fesih nive. 
bunun Uzcrine 1oskova.da Sov. tini yazılı olarak daha evvelden 
vetler Birlığl hükftmetiyle kıral- bildirmesini müteakip 12 ay 
Irk hükOm<"ti arasında 12 tem.. daha mer'ivette kalacaktır. 
muz 1941 de imzalanmış olan an- Bu muahede, 26 mavısta Lond_ 
laşmanın yerini tutacaktır. rada. her ikisi de muteber olmak 

Bu muahedenin birinci ikin'İ 'i7.ere lngilizce ve rusça olarak 
maddelerinden mürekkep ilk kıs tanzim edilmiştir. 
mJ, yUkook akit tanı.flarla Al_ Bu muahedeyi İngiltere adına 
mnrıya ve Avn.madaı Almanya- F.den ve Sovyetler Birliği adına 
ıın tel'avliz hnrı>ketlerine Alman Molotof im7 ... 'l1amrşlardır. 

~l:lıC:t.uauu.u .. 11." ~""'"'uu 
~ Baetarafı 1 ncl sayfadn 

içimizde unutulm~cak bir yara bı. 

rakruı Sal~ddin Enis, burada, bir 
kaç ay ovvel kaybett.lği babruıınm 

mezarı yanına ve gözyaşları ıırasmda 
dc!nedllrnl.ştlr. 

Cenaze m~ra.ııiminde Dcnlzyolları, 

Sop Posta, Basm Blrllğl, arkada§ları 
namına gündertlen birçok geleıı.k, he
men bUtUn gazeteci arkada.§ları, De. 
nlzyolları Umum MüdUrU \'C umum 
mUdUrlUkten kendllinl sevenler, ar • 
kadqları, mUdUrlUk erkAnı, jaııdar • 

flil3tarn11 l ucl aU) 111.dD 

Filhakika dünyanın birkaç a&rW( 
tclll.keUnln 1ormulUnU tayinde herkes 
Amerikan bark:lyo mtlııtefjan gibi 
dilşUJıUr. Palmt dcvnmn buluruııa.ı 

da\'UIDda hcrkee aynı z.ınlyodo, ayni 
7JlıJıJ.;): ette def;fü1l r. 

Bir zamanlar dUnyMın daV&fluu,. 
mahdut lnaa.ular l!)ln 18tlhsal ı,ı ola • 
ra.k ileri AllrerlerdL Neteklm bu da. 
vaıım tllrumundan fazla tahakkuk et. 
tJrllml5 olnın.sı dUnyll.!luı blr kısmını 
Kanın, blr kl8D1Dlı tlUnyarun en bed. 
baht loS3nla.n lıBllne soktu. O kadar 
ki kolonllcrio anavatanlar arasında • 
ki tezaUar bundan ilerl geldi. Pamuk 
yetlatlren bir Amerlkalmın alım ka. 
blllyetl yüz Avnıpalmm vo beo yU7. 

Aayalmrıı ıılım kabUlyetıne mtısavtdlr. 

Bizce a d t&ıf}l~l Uizmı gelen nok· 
ta bodur. Beşerin sandetl lçln a.mk 
istihsal için lstlhsal tezi l' erlne )ani 
h:ı.m madde memleketlcrbll bir dorl, 
bir ltcınlk ~ılc bırakan ııömUrge • 
ellik yerine onları mesut ederek, oo. 
lan zengin ederek beynelmilel bir 
rullbadclo lmkt.nmı bulıııak çok mUm. 
ı.-undilr. Bunun ~reel, dUnyanııı mah. 
dut ı;ahalanıın kap&tılnıı3 olan nıa • 
klnelerl ham madde memleketlerine 
de teomll etmek, onlann da Itendl 

:modenl lhtlyaçla.nnı kendi endli!lltrl· 
leri ile temin ct.nll'~erlne loıkAn bı • 
rakmnk, koloni, lan kolonl zlnclr • 
lcrlnl kırmaktır. Böylo olunca bu • 
gUn makine lbUıırumun en ileri fl3fı. 

na geçmlş olan memleketler ~A 
Amerika, Almanya bundan ".nmr mı 
göreceklerdir'? 

Ha.yır! BllAkls dilnyanm geri kal • 
mıı:ı. çıplalt yarı i'ıplı\lt insanlarını 

makine b3şınıı. sevketmekle umn m· 
ma.n onlara istllt5al makineleri temin 
edeceklerdir.. Buna mukabil btıyük 

ıhttsasa ihtiyaç c;öswreıı, gözlllk, ıo_ 
tôJnlf ma1dfteel, 'lllt!bendls Aletleri 
,"CSBJre gibi maddelrr ve btlyUk ıııtt. 
sas uzun müddet gene onlarm safında 

kalacaktır. 

Fakat buna mukabil ham nıadde 

mcntleketlerlnbı sefalet! hiç olmD.7&'\ 

tedın1 edllmet;c ba§tayan bir yara ha.. 
llnf ıılaeakta. 'Ylne hrun madde mem. 
leketlerl nuıklııooruı omk tuhıldukça, 
mali btlnyelt1rl bUyllk dmiotıcrln kon. 
trolline tabi bulandokça bunlarm ba. 
5D1da bir yab:ı.rıcı bayrnlt dnll,~ • 
ına..oıı, bir lfgal sUngllsllnUn ucu gCJrUI. 
mese de mllli hllrrlyotler garanti ean.. 
mlş olmaz. Emperyallundoo wıcak bu 
suretli) kurtuımınbll.Lr. YegAno Umlt bo 
harbin blltlln laclnları ortasında im. 
pamtorluk ztbnlyetlerlnl &lllp sUpUr. 

mctıldlr. 

NEVZAD 
AKAY'ı 

g6rmek ft Wıott wllll yaJnndan dtnlemek f~n 
Mlnrım.lanıyOl'l'!'l r Şlmc1l, ba bllytlk ıınaı eUnlzdedlr. 

~~ 
~ 
~ 

~~ 
~ 

~~ 

HerkesTAKSIM'de K R iS TAL 1 a Koşuyor~~ 
Yer bulmak için luti en erken geliniz, masalarınızı telefonla evvelden teda1'.ik ede ~~ 

bilirsiniz. Telefon: 40099 ~~ 
-. - - - ~ - -- ~ .., ,_, ~ ~ ,,_., Atıı:www:a• ~ 

DİKKAT: Bestekar TANBDBI SELAHADDİN PINAR • ~ 

~: 
ve yüksek sanatkar NEV. ~~ 
itibaren her pazar saat ·~ 

inhisarlar Unlum Müdürlüğünden: 

KAHVE ve ÇAY 
Kanunu hükümlerine göre: 

1 - Çayda bulunan vasıfları tafımayan ve memleket dahilinde yetiıen ):;azı 
otlan ıekilce çaya benzetmek için itlemek, kurutmak, ve bu suretle vücude getiril. 
mit taklid çayın ticaretini yapmak, satmak kasdile taıımak, saklamak, bilerek sa. 
hn almak veya kabul etmek, 

~ 
2 - Nohut, arpa ve emsali yabancı maddelerle karıf(ırılmıf kahvenin ve yaban. 

cı her hangi bir nebatla harman edilerek vücude getirilmiş çayın halile veya pitiri. 
lerek satılması veya ıatılığa çıkarılması kaçakçılıktır. 

Bu kaçak<".ıhğı yapanlardan kaçak maddeler müsadere olunmakla beraber 
karışık kahvenin her bir kilo veya küsurundan 10 ve karııık çaylarla çaya ben
zetilmiş ncbatların kilosu veya küs ru için 20 lira ağır para cezası alına. Maddeler, 
kaçakçının veya kaçakçıhkda birleımiı olan kimselerin elinden çılanı§ olması dola. 
yısiyle müsadere olunamazsa ayni ceza iki kat olarak alınır. 

Keyfiyet Kahve ve çay satıcılarının ve pİ§İrici olan 
Pastahane, Kahvehane ve emsali müessese sahiplerinin 
na ehemmiyetle vaz olunur. 

Otel, Gazino1 

dikkat nazarı· 

YAZLJ(lA GtDEOEKLERE: 

HASIR KOLTUK ve EN SON DAKiKA Bay ve Bayanlara 
Müjde l\lobllyanı~ta I>llJ budak oAarın. 

dan babQe koltuklarmn:ı 

Bu tasarruf deninde eskt4l. bo-

Küçük ilanlar Kuponu 

~ 

~~ 
~ 

HER YERDE?'{ UCU.Z 
btanbulda Rızapqa yokuounda 
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yaııı soldu, renglnln modam ıreçU 
diye kıymeW 

( ÖQ ~ .... '* &'ÖlldwUecıeiı 

ASRI MOBILY A 

1 Mağazasından alnın. 

ZAl"I - 5489 numaralı ekmek 1 
:karnemi zayi ettim. Yenisini 
alacağmıdnn eskisinin hükmü 

EL ÇANTALARINIZI 

Bir k~yc atıp tcrketmeyin.lz, 
Atelyemtz l:!tedlğiniz renkte elbi
selerln!ze uygun olarak eakf ÇAN • 
TALARINIZI tennı SUJ'Ctle boyar 
ve yepyeni yapar. Ayne:ı her tQrlU 
tamir ve ısmarlama çanta yapar 

vaktur. Tuvaletinlzin ren~ııe uyar eıı al& 
E,;;;:o Bülbilldere Bag· sat-ak 60

t 
J... '"" ımhlt tırnak ciWunnız.ı anc:Lk at.el. 

No. 62 de Gülizar Yılgm 

Meyhanede bir kavga 
Topkapıda oturan Sıılllı, Oınnıın ve 

Mehmet islnlll Uç arkad~, Topknpı 

caddesinde Abdurrahmıuun meyha. 

·eınlzde temin edehlllrslnlz. 

Karaköy .Mumlıane caddhı 
Rnsanpa~a han '.No, 2, 8 

MODA BOY AEVİ 

it ........... ~ llblan Dl .. 
Uaklk"Clıl p&l'UIZ aepedl.leoekılr. m.. 
ımme tMlln r6Dclerea olnıJQaUJann 
aabftlz blıuaJı bere martJI adre.19'1. 
aJ bUdtrmelerı ilam.) 

Evlenme ıeklilleri: 
• Yq 80 uzun boylu dul, iyi ve na. 

muslu bir asker ailesine men.sup ye. 
şll gözlU, döşenmiş be§ odalı bir evi 
bulunan ve hava Usteğmen karde§llo 
birlikte oturan çocuğu bulunmıyan 

bir bııyan; Mke?' .,.. slvll nanıu.aıu bir 
crkeltle evlenmek latmnektedir. latt. 
ynler (42 S.R) remzbıe müracaat e. 
deblllrlr. 

Kadın ve iliz 
Bu, harbin en hayırlı bir tarafı ola_ nesine git:ınf§ler, orada içerlerken, 

caktır. Amerlk!Mla ve Avrupada 19 ııynr meyhanede bulunan CelAl ne 
uncu um'IMıbcrl dmıun eden Pllilok. kavga etmlglerdir. Bu kııvgn esna. 

ruinin do tasfiyesi Amerika bariclye smd& CelA.l, Salih ve Osman şişe ve l•çl aranıyor 

Aldınna: 
Aşa~ıcıa rmıılzlerl ~Db .... ._ 

laıyucularun.ızm namianna ~ 
mektuı>lan ldare"NMnt'Mal (paw. 
lan barlç) bersftn .ababtaD ~ 
kıMlar ve sanı ı 1 den eon.ra alcllrma· 
tan. 

nazırı mtıııt.e,annm Uerl l!IUrdüğü esas ~ııkemle fle muhtelli yerlerinden yara ~ 
lan!an hlrldlr. Gertı bir ıtarattan harp ıanmı§ttr. Suçlu yakalanarak ndllyey; 1 Gedikpaşada Ütü f aıbril:asında 
de bunl:ın kendi kalıbına tokamk, ts. testim edilmiştir. cahşabileoek kadın iş<;İ aranıyor 
teillğt ~Jdl .. ·ermektedir. talip olanların aşağıda.ki adre:? 

Slnlnln, ve N6VJ"Ork bonıaamm bA. Sekiz lsveç ,nebi 1 mür~tla.rı. .. (16!44) 
l<hnlyeti bu Jo.Arbln ba§ladı~ giln00n Gedıkpaşa Kuma." Otu Fabrıka.sı 
itibaren hergUn blnt7. daha ehcnuniye. Çuping, 12 ( A.A.) - Da.gens 
unı kaybetmiş. harp aıteoı önlbıde e. Nihter gamtesi, sekiz tsve<; şile. 
rlyon buz )·ığmlıırı hallnl nJmııtır. l lbinin Yunanistana yiyecek nak_ 
1mtıyazh bir zllaırenln Jktl!IBdt hMll- Ietmek için kiralandığııu yazı:nal:
mlyetı ve ~ya t tahakldlrnUnU ifade tadır. 

OOeıı ba organ artık milli gayeler için =============-
Jılzmot edecek bir Joıvv<'..t ballnl al • yan iki u.u.anı tamamen imha ;.e • 
maktadır. bitecek Vela'in ldeallnl tahakkuk et. , 

Fabt J1U111k1 llOlh buglln zayıfla. tırebllooek mlGlrP 

Çoruk.lu bir ailede ev işle
rine ba.U.bileet-k 30 - 35 yaş 
!armıla bir bayana ihtiyaı; 
vardır. Talip olanların Vakrt 
matbaar::ı v~znedarı Behram 

Uzcan's. müracaat eylemesi. 

Bn esnada pMtacmm önUnden gc. 
~rken bapıı l~yo uzıı.tan gmç bir 

kadın Rum olveellc: 
Mukaddes Uçurum 

- Aydın beyi dedi • DUn gece be. 
nı neden beklettin'? Siir. dt.--diğln böyle 
mi verilir'!' Elbctt.c ben do tıenl ati&.. 
tırım bir gUn .• 

Ayd.8ı bil tesadUltcn biç memnun 
kalmadı .. Ekremo: 

- Şu kanyı savsan a kuzum! 
Dlyo nımlda.ndı. Ekrem hayretle 

eordu: 
- Bunu baa:ı. uu e3ylllyonu.n'! 
- E\-ot.. senden rica edlyonım, 
Rum kadını danı§Dıadn.n bir lııl•em. 

le ı;ekcrek yanlarına oturdu, Ekrem • 
bir re:ı.ıılet çıkma8m diye • fi&kln 
görtindll: 

- Buyurun mada.ın Katına .. 
Şahika k3ştıdo buz gibi donup kal. 

llll§tı. Bir tllrlU kendini toparlayıp 

kalkamıyordu. 

Bu ıumda Aydını lata tut.ıın Katlna 
ten kahkahalıır tıavunı.ro.k: 

- Şn kö,ooe bir mal gordünllı .. 
dalga goclyor&-unu~, dl•ğll wl f ~izi 

1,;npkmlıır lıl .. 

• 53 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
Diye söyfenJyordu. Şalı1ka bu haka

rete naıııl tahammül ettiğine koodl 
de ptıyordu 't 

Tahammül etme)'lp ne yapsındı P 
Böyle bayağı bir aol.ak ııırtıntıın ile 
kavgaya tutuıfacak detlldl '18-·· 

Aydm o gtln bahriye ytn:Jıaoıaı el • 
blllesile &elmlıt olsaydı, KatlDayı ça. 
bok başından eavaoaktı. Fakat, ah • 
IAksıı; vo kı kaoç kadın çam eakm 
gibi Aydmnı ya.kasma yapıp»~: 

-Haydi, bu ger.e gidelim .. beraber 
ya.t:ılım.. beraber lç-0Um kale! ııedt'D 
nazlanıyonıun '? 

Diyerek l dının kolundan çcldp 

dr;n bir kere Ayılma çengeli takbu§tL 
Birdenbire: 

- Haydi yilrtı, Kale! Ben klmee • 
dm korkmn.nı, Şimdi bizim evde yap. 
tıtm rcza.lctle.rl birer birer anlatı· 
rırn. .Bahcup olursun! 

DclinOC., Aydın ayağa kalktı: 
- YUrtt b&kalım. .. 
Ekrcmtn kulağına lğDclJ: 
-Uü.edtold nıaJ gcııo sana. kaldı. 

Tallln vnrm13! 
Ekrem km\rdı,. 

~'llp \-ermedi. 
Aydın, Kaüna ile blrllkt.e gtttt. 
Yer sablbl: 

duruyordu. - Ama ela yap15luuı kadmmq! 
:tatcn Ekrem de Kntlnanm hareke. Zorla alıp göturdU be! 

tinden pek munzzen olmu,tu. Diye bomnrdanıyordu. 
- IIAydl, Katına., gevı,zelltt bırak. Bereket verı!lhı ld paetaerda ba§ka 

Her ku17un eti :.cn.mez. mUştcrl yoktu. Gelenler ayak tlstün.. 
Diye sö~Jeııdl. Pakat~ J,ıı;kıını; kıı.. de alış vcrlıı ·apıp 1.ridcn geçici mü,. 

(H. 4~)(S. GUrcan)(Ş.c.K.)(42 S.R) 
(E.N,G.) (Sevgi} (O,U. 17) (Ş.U.T.) 

CY.B) (Ar) (H. Önaal) •(<J1lılz) 
CŞ.F.) (N.N.) (B.T. 43) (N.C.K.~ 

ıPcmbegUl) (Glln 40) (Yedek Deniz. 
el) (E.L.) ·(Tekcan) (R.R.G) (Gar)J 
(T.H.RZ.) lE. Ural) (A.M.) o(Ş.U.)j 

(Ş.B) o{E.0) (Naciye Dindar) Nazlı 

Şen) <H.B. 888} (Yarann) (Ratldv) 
(Mihrace) CE.N.S.) (S.T. Yalntzl 
(lsmet) (B,L.M.C) (S.T. Yalnız) 
(Vlktor) 

terllcrdcndl Birkaç saniye aonra Şa.. 
hfüa da yerinden kalktı.. garaoaa pa.. 
ra \-ereli ve gtdccc#I sırada Ekremln 
CSnUndon g~: 

- Bra\·o Ekrem bey.. bana bir 
hayli lınkarct yapan bu kadmm atzı_ 
nr kapatumadınrz! Siz benim ailemi 
ta111mğmı7. halde arkadaşmızm çir
kin eüphelerlnl tashih etme4lnlz.! 
Zlyaııı yok.. gilnelj yere dtıpnelde 

çamurlanmaz .. 
Ekrem birdenblro fllf&ladu 
Cevap vermek latedlM f 
Bir ,,eyler kekdedl 
Fakat, Şahika dUkkAndan t•kmıt· 

b. 
Ekrem arkaundan: 
- Şabtka han1ıt1, bana kızımyuuz! 

Sizo diyeceklerim '\~r.. durunuz.. 
Diye fMl8l~cllywc de, Şahika yn tıtt. 

meiU .• yahut dn lşttmemlı pbl daV· 
ranch. 

YUrUdü •• 
Tunr.te doğm gl<l!yordu. 

Pastacıya girdiğine bin kere ptı • 
man olmuııtu. 

(Devamı ı c.t.1) 


