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O RTALJKTA Almanya ile 
Sevyet Rusyanm mUnferit 

bir "IUJh yapacaklan baklanda bn
zı rivayetler clola~ıyor. 

Do rivayetlerin uluorta kuhıl.
taıı kulağa dola§masmı tabiı gör· 
melidir. Çibddi lntiza.nmu kal be· 
den bir dllayada, mutad <liıslince 
prensiplerinin yıkıldığını güren 
inıııaııl:r.r ya her ~ inkar ediyor
lar, ya hiçbir şeye inanmıyorlar. 
Yahut da ''her ?fC'Y olabilir,. hük· 
müne vanyorlar. 

"Olmaz olmaz deme olmaz ol• 
mıu,, sözU banan için bir De'\1 ha. 
kikat ~dDr. 

Diler taraftan ln<Janlar harbin 
deb~ckn o kadar endi~ için
dedirler k.i ba afet nerede ni
hayet bahıı1ıa haJsun banrla bir 
baY!I' tasavwr etmektedirler. 

Scrt-nt • Alıma MllhU hakkmda 
ilerf 8lrtUen bu ttaylalanu kulak
tan lmlaia. dolasmıwırı sebebi bu· 
dur. 

H*ibt halde Sovyeıtlerie Al• 
maalu ansmda müafstt bir sulh 
yapdabiftr mi! 

Möoferjt bir sulh topluca har. 
beden muharip gnplan ar.ısında 
her zaman mUrnk&n olan bir şey
dir. Fabt banmı husule gelebil
mesi l§ln her ıeyden eVl'CI bıribi
riJe nlh yapmak za.ruretlni his. 
seclen Rd devlet arnsmda harp ga 
yeleıt üzerinde arzu ile '\'e~·ahut 
..ıelJirle kabul edibni!I munyyc.n c• 
11881ann mevcut buhmma'lı li\zını. 
gelir. 

22 Hazirandan beri llevam eden 
Sovyet • Almaıı harbi her iki t.u
raf için böyle bir ihtimali henıiz 
ortaya çıkannadı. 

Ne Almanya ile Sovyet Rus)a 
blribirfne cebirle bir ~ey di~ c. 
deoek vaziy~ir, 1M' de aralu• 
rmda harbi birdenbire kesmek i
çin hfr sebep mC'\'cuttnr. 

Sovyet • Ahnao harbinin gayesi 
ınalômdur. 

FAa.-ıen mihverin "yeni niı.am,, 
fikri bir yandan Sovyetleri, bir 
Cıaraltan İDglltereyi &li.kalsndır
maktaclır. 

1 
İaKllteft,y1e Sovyet Rusyayı bir 

ettt.._ • btlytik sebep de bu
dur. Yftd nizam fjkrf baki kaldık· 
ça SoYJ'~lerin Almanya ile yape. 
~an bir !Allhttn manası olamı
yacağı gibi 22 Razlrandanbcrj de-
'\'am eden Alınan • Sovyet harbi 
de Od taraf &l'asmda yalanlaşma
yı menedecek sebepk>ri pek çok 
artmnııttır. Evveli, iki teraf ara
smda itimat kalmamıştır. Sulh 
l\Dcak jtfmat edilen ~ııılar anı. 
sında bn7.a edilebilir. Ne Sovyet- ' 
lerin Nazilere, ne de Nazilerin 
Sı>VyetJere itimadı vamrr. So,·yet 
Alman harbini idare eden un~or. 
lar her iki tarafta da ayakta kal. 
rhkc;a böyle bir sulhü imzalamaya 
irnkln yoktUJ'. 

Ne St.alin, ne de Bitler böyle 
bir sulh he'labına iktid:tr mevkfinl 
lel'ketmez, böyle bir sulh i~in a•
~ILl'f iktidar mevklini terketmcı 
!iznndrr. Almanya için olsun, 
Sovyet Ro,ya için olsun iktidar 
rnevkiinl tcrketmek rejimlerin if 
lası demektir. iktidar me,·kiini 
f.erkederek bazı hizmetler yap
l:ıak ancak demokrasilerde müm. 
klbıdür. 

llltlerfn \'c~ıı Stallnin lktid:ır 
h'ıe'1<Jinl tcrketmesf bahis mevzuu 
01nıadığma göre lkf ılı.'\ Jet ~ra'ılll· 

... Devamı 2 ncl aayfadı& 

ı Milli sanavi ı a a 
Yeni bir şekilde 

teşkilatıandırılacak 
Mılll sanayA bfrJlll ltlr llonlederasyon 

şeklini alacak ve !ler sanayi 
grapaadan bir komite karaıacaktır 

projeyle milli sanayi birliği bir 
k'>nfederasyon 3ekHni alacak ve 
merkezi birliğe ba.ğlt her snn:ıt 
şubesinden birer birlik kurıılacak· 

Krisp 
diyor ki: 

Ur Bu 8Urelle milli sanayi birlıiği 
idare heyeti b!r meritcz idare he. 
:reti olacak ve birliğe bağlı ola• 
rak kurulacak ytinlil, pamuklu, ı.. 
pelcli mensucat, kauçuk, değirmen 
oo-=ıavii, deri sanayıi, ve sair M· 

nayi gruplarmm ayn ayn komite
k-ri ol cakt.Ir. 

Sanayi islerımiz bu rıckilde ho. 
len ithalat ve ihracat blr~leri 
\"asrtaeiyle ithalat ve ihracat ta• 
cirlerimlzlnki gibi organize edil

m ·ş olacaktır. 
Şehrimizde yapılan temaslar 

r.ıetlccsinde bu husustaki son §e

kil İk.t.ıs.'.ıt VekB.:letine gönderilmiş 
vç vokfiletin sorduğu teferruata 

Fecirden evvel ait bı.zı suaııere de cevaplar ve· 

daha da kararacak ~~r. 
olan 

istikbalin 
manzarası 

Cesaretimizi ve 
• • • 

azmımızı 

lr baltada 

Japonlar 
52 gemi 
batırdılar 

lP eri Barbara 
lllcam edlldı 

Hoiandahlar 
Kayıtsız şartsız 

Teslin1 olmayı 
kabul ettiler 

Tok;>o D (A.A.) - Hola.udıı. aUAhlı 
kuvvetleri sant 9 dan sonra muıar.ıe _ 

Şarkta cenup k681mlnde lı&reklt ;>aparı Alıuan blslldetU kıtaıan 

1 met etmekten vnzgeçmı,,ıer ve Domel 
aj:ı.nsmın emin bir membadan öğ'PendL 
ğine g!Src Japonı:ır tarafından talep 
edilen veçhlle knyıtsız ve §artsız ola _ 
rak te llm olmağı kabul etmişlerdir. 

Alman tebliği 
Cenup 

kesıminde 

Şangbay, 9 (A.A.) - Cavacla bulu. 

Vlmyazma nan Holanda kıtalarmm bu sabah-.. 
at 9 da atc,ı kcserck kayıt.:nz ve oaıt. 
stZ teslim olduklarıruı dair g~ ibaber topla emin blr membadan verilml§ olmum& 

döğülüyor :::· h"'°'.""""' ~, --
Müdafaa -o- Y enı Gtne-

muharebeleri Orel ve Kursk- ye Japon 
yapıyoruz ta Alma~ . ask erleri 

C h • -0-J·v k • / ._J , hatları dehndı k ld 
ep enın ıger. e~m erıncıe cı arı 1 
S ti f Londra, U (A.A.) - B B.C: Ru.sıa ~ ovye erın muva • rın llerlC?meğ'e devam etmeleri, Vlaz - -o---. 

ma ~lgesinde Alman arın elındc bu _ s 
1 

J f akiyetsiz taarruz- lunup çıkıntı te§l.ıı eden 25·000 kilo - a amua apon 
metre murabbalık bir sahayı tecrit eL 

ları devam ediyor ~~kdit~~~;1~~::::!0~~plav~~:~ gemileri tarafından 
mektedir. Ruslar, Smolensklıı cenu • 

Bertin, 8 (A.A.) - .Alman ordulan 
ba§kumandanlığmm bildirdiğine göre, 
8 martta Sovyct kıtalan tarat'ındo.n 

Lfldoga gö!U ile Volkof arasına yapı • 
lan taarruzır her nevi slltılılann rek. 

bunda garbe doğrq ilerliyorlar bombardıman ed:u; 
Moskova radyosu, yalnız S. harfiyle JtUı 

andığı bir şehrin g~ri alındığını dlln 
gece haber vernıi§t1r. 

kırmamalıdır TOaqo, t (A.A..) -
kararg&tu bildiriyor: 

İmparatorluk sil edilm~ ate§i kaqwnda akim kal
Bu ııehrin Vlazma lle Rezef araam. 

Jal.ı yolun ortasmda bulunan Sykov. 
ka şehri olduğu zannedillyur. 

a)gon, 9 (A. A.) - JapGıı 
kuvvetleri Yeni Giı:ıeye iWE: defn 
ohnık asker Çlk&rd ıkhın bildld
nıektedir. Bu çevrede şi.ılıd\y.e b 
d:ır yalmz Japon hava hUcumlaırr 
yapılmış ve son yapılan Port ~ 
resby hava taarruzu billıaııea ,.d· 
detli olmuştur. 

ml§tJr. 
l/:mdra, 9 (A.A.) - Milli Ta. 

sarruf komitesinde söylediği lbir 
nutukta Sir Stafford Krips de. 
rniştir ki: 

Japon merkez blrllkleri, 1.8 mart 
arumda Felemenk Hlndl.ııtanı sula -
ruıda ye Hint Okyanusunda kaçmağa 
veya tabiye lata1arı t&§ımağa te,eb. 
blla edeı, topye~ 200 bin tonllA.to • 
luk 52 dtlfman gemisi batırml§lardır. 

Volkof kesiminde Alınan hava kuv. 
vetıerlne mensup mühim te§killer Sov 
yet kıta topluluklan llzerlne bllhaaaa 
ıılddetli tanrrw:larda bulunmuşlardır. 

Almanlar, Staraya Russada 100.000 
_... l>e\'llmı 2 ncl aayfn4a 

Karanlık olan ve fecirden f!V. 

vel da.ha kararacak olan istik. 
balin manzarası eğer elimizden 
geldiği kadar çalışırsak cesare. 
timizi kırmamalı ve azmimizi a 
zaltmamalıdır. 

4.ıi mart geceai Japon flloeuna tay· 
yareler Pearl Harbura bir bukm ta. 
arrusu yapml§lardır. Tamir edilmekte 
olan ~rsane yulu yeniden ha.aara uğ. 
ramtttır. DU§ID&ıı hava kar'§ıkoyma 

ate~lnln §iddetlııe rağmen Japon tay· 
yareıerinin hepsi U.llertııe dönm~ler. 

dtr. 

~ Devamı ! ncl eaytada 

inhisar maddelerine 
Pariste 

Sahte ekmek kartı 
tanzim eden 

Yarın sa11a11ıaa iki kişi müebbet kü-
!~~~~~,~mv~:,~:lt 1 reğe mcihkOm oldu 

Karadeniz, bugün akpm Uzerl gaze. 

Sir Krips benciliği ve israfı 
ta.Id>ih etmiş ve bu sebeple va. 
purlarda işgal edilen yerlerin 
birçok insanların hayatmı kur . 
taracak olan cephane, top ve av 
tayyareleri nakli için kullanıla. 
bileceğini söylemiştir. K l •f • d tecllere beyanatta bulunmuıı, yarın sa a 1 ornıya a ı bahtan itibaren İnhisar maddelerin~ 

zam yapılacağını blldirml§Ur. lnhl. 

Parts, 9 (A.A.) - Hususi mahke. 
mc, aa.hte ekmek lcartı:ırı tanzimi su. 
çu Uc iki ki3lyl mUcbbcd küreğe malı· 
kfun etmiştir. 

Arjantin 
lizU bir radyo sar maddeleri yarın sabahtan ıttba. 

tstaıyonu ren ~i fiyatlarla s:ıtılacaktır. 

Yunani.tana 10000 ton 
buğday verecek 

ke,ıedlldl 

Boeoıı Ayrt'l9 9 (A.A.) - Arjantin 
hükQmetı ödeme kolayhklannı göster
mek suretlle ve ta§ınmaııı kendine alt 
olmak ııartlle Yunanlstana 10 bin buğ 
day çıkarmağa karar vermJ§tlr. 

62 yabancı tevkil olundu 

Nevyork, 9 (A.A.) - Cuma gUnU §1 
malt Kalit'omtyada 62 yabancı tevkif 
edilm~Ur. BUt1ln dünyadan i§ltllebilc. 
cek kudrette bir radyo verici ısta.syo 
nu bulunmut ve mUBadere edilm!ftlr. 

• Londra Şeytanı 
Bugün gazetemiz içinde 

ilk formayı veriyoruz 
HABER'in lorma halinde vereceği romanları bi. 

riktirmekle zengin bir kütüphaneve malik olabilir•iniz! 
HABER gazetesinin normal hacmi lçlnd.> ııyıracatı bir kısımda 

bergün okuyucularma fonna lıallnde 16 &a.ylabk romanlar vereıooğlni 
yazmı,tık. Bu romanlardan blrinclslnl tcşldl cdece-k olan Edgar Val. 
l88'1D Londra Şey1anı romanının Uk iki fomlMfnı - EN SON DAKI. 
KA okuyueuJannı bu romanlarla UıgUendlrmek malrııadlle - vermeyi 
kararıa,tmlık. 

Bugün LonJra Şeytanı romanının birinci lorma. 
•ını veriyoruz, yann Ja iki nci lormannı vereceğiz. 

Okuyucularımız. çarp.mı. gününden ıutıaren romanın maabadinl 
BABER'de takip edebllecıeklerdlr. Çok heyecanlı bir :zabite romanı o. 
lan bu eeerden 90Dra: 

• 
1 NT KAM • 

1 
Jıılınll büyük tarihi m&()Cz& romanı fonna lıallnde verlleof'.ktir. 

Bu eser herkesin her zaman zevk ve alAka lle okuyabileceği blr değer 
ta.,onaktadır. 

ı·aı.aa: BiR MUHARRiR 

'
.\POllıı'I.AR U.anb'Ullu <la al-
dılar. Resmi t.ebliğc göre 

Uinnanyad:ıki J:ı.pon hal'C'.kctl lı<'• 
J<'fine Yanıuştır. 

Cavada HollandııJıla'rm dnyaıusı 
<la sona eriyor. Amerikan askeri 
m~felleri, bundan sonra .Japon. 
lann A\'11Stralyny:ı. mı, Jlln<lb ta
na mı ytiriiyeceklerini dfö;ünüp 
clurm~l.:adırl&r. Japon resmi teh-
.ıı;. Rlrmanyadal<i savac;m hed<?fj. 
ne va.rdrğını hildirdiJ;;'İnl' ;;i:rc hu 
t'ilmleden, orala ileri harek~tin 
devam etmiyeceği rnU.niisı ela <'ı
kanlalıilir. 

F:ğcr böyleyse Hlndl~tnmbıı 
lincekl hedef Avustr:ılyndrr. Ne
tekim .Japonlar A v11stral•ranm . . " 
lo~ ıılmalmdeki Yeni Gfnc edr• 
'im& da bfrkıM; noktadan l\yak nt. 
Mar. Do ada.om eenuhile A \'us
tralyanm şimalindcki Kap York 
humu &l"Mmda 6-00 ldlomctr<'lik 
bir mesafe \"ardır. Ja.ponl:ı.r bn ge
~de hiktm olunca A '\'Ustralyaya 
lh~ yapabilirler. 

BalJan Belkıs 
Nişanlandı mı, 

Nlşaaıanmadl mı? 
Fakat A \'11Stl'81yanaı i,gau Oa

va kadar kolay ohnıyacaktır. Ba.cı
hbaşma bir kıt'a sayılan bo Mln 

Yazısını 2 rıci sayfamızda R milyon kilometre murabbaı yUz 
"Mahkeme salonlıırmda" &Ü· ı ölçttsündedlr. Ahalisi 7..g milyor.• 
tununda. okuyanuz. den fazla değilse de, O&\'allm 4-0 

Oanıberra, 9 (A. A.) - Remli 
l»r tebliğ şöy ı e demektedir: 

Pazar sabahı eriten saatleııde 
dll.şrnruı kuvvetleri ve deniz 1ııqıt.• 
lan Snlnmtın ar.ı:klarmda görülnri\§ 
lc>rdir. Biraz sonra buna benıler 
cilşman çrka.rnın kuvvetleri La.eye 
b:r çrkış yapmıştır. Bura.da çdr.ıeı 
konıyan düşman kruvazör Ye tor.. 
p.to muhriuleri eehrf topa ttttm~ 
lard r. Ayni zom:ı..nda düşman -Y 
Y'lrelcri de şehri bombalamış&o1"88 
d.ı bu husus hakkında hiçbir ma· 
iımnt yoktur. Çxkışm kruvarılir.ler 
~ l>e\'Dmı 2 not •yfadn 

n>ilyondan fnzla milslünıan halkı 
ı:;ibl si>rnürgeci de\'lete kin beBle
me''. Bilakis A' ustralyalılar, mUJi 
ktutrrlcrini tam:ımiyle tngiltereye 
hnf"1:ınu .. lnrdır. Geren harpte ol. 
llugu gihi bu defa d3 tııgiHz Ol'(}a. 

snntın en fedakar unsurlan ar&· 

mila dii~"Ü;itüler , e döğUfômeğc 
ıle\am ediyorlar. Fakat, itte bu
nun İçin, bütün km vctlcrini lcerı· 
di topraklarmı müdafaaya hasret 
mek imkanından da mahrum bu
innu~ orlar. Japonya harbe ginliğl 
7.nmnn, A vustralyanm ne keskin 
hir ~~! k kopararak lngiltereden 
~ nrdnn isi ediği hatırlar<ladır. Fa· 
kat İngiltcrenln A'\'nstralyadan 
~ nrdım görürken simdi l<endisinlr 
rına ~ nrdnna mecbur olmMı bU 
fHn harp he-sapl:mnı alt Hst eden 
bir <hınım yaratıyor. tn~lterenin 
<•n hii~ ük ham nıadde kay:nakJ.-ı. 
rınr1an hlri A rnstr:ılya. olduğu gl. 
bi en iinemli harp sanayilndeıı 
hlr Jcısmı da oradadır. tngffoorc
nın br. adayı kendi göz bebeği gi 
bi miidafaa etmesi beklenir. 

Fnkst Avrupa kıt.asına YBkm ö'. 
çiidr bii~ Uk olan bu Mhnm mü
dıı fııMı için de büyiik bir ordayu 
•hlh'llr. Yardrr. A vastralya ol'du
ııunun f'D seçme •nsurlan, İngilte
re hes::ıbmn. lxı.ska cephe)erde har
bettikle.ri için memk*l"tleıiıllin 
miidafaası büsbütün ~ lııalinHi
trr. fnglttere ba,,ka eE\JI e'llı1 fedıı 
ederek A'\'nstralyanm canla b99la 
mücl:ıfa.asma Jilzmn ~mi 
ılir~ nu sonıya cevap ~ıı 
günler pek ziyade Jllllklaşnne g( -
riinüyor • 



• , 3 - EN SON DAKİKA - 8 MART 19'% PAZAR'l'ESt 

Avustralya 
Japonya ile sulh 
yapacakmış ! 

Berlln, D (AA.) - Avpatralyamn 
nglltere lmpa.ra.torluğmıdan ayrılma_ 
sı veJııponya ile ıı.yn bir sulh nlt~t. 
mesi lehinde bu kıtada bazı sesler yUk 
ld.Uğnc dair Şnnghaydan almıın ha 
r ile bunn benzer haberler Berll 

in siyasi m htlllerinde al~ka uyan_ 
ırma.ktndır. Bu müııascbcUe nihat za 
re kadar harbe müştereken devam 

tmc't hususund:ı uc;ıu paktı imza e. 
en devleti ~ tarafmdıın verilen azlm. 
rı.rruı ı·arnr hntirlatılmakta.d.ır. 

Slılnl'~, ( \ A.) - Sldneyde E!Syle· 
ıği. b r nutuktn rrenersl Gordon Bcnet 

acmiştır kı 

Japonl r Avuşt:raı.yada tesadut e. 
ceğımlz zaman ki onlarla kıı.r§ılaşa. 
ımızdnn em .n. Avustralya hal • 

mm mtlcndelc ruhu ile dUŞmanı ye • 
ncccı";'inc ltlmnt ediyorum. Biz teslim 
lmıyaca /.. Ölünceye kadar çarp~ • 
>lhz. A vu tr lyalılnrm ·dayanması 
:ı.zımdrr 

Filipinlerde 
Bir Japon alayı ağır 

zayiat verdi 
Va5lngtoo, D (A.A.) - Harbiye ne. 

zarcUnln llnz:ır tebliği: 
Flllplnlerde: Batnan ya.rımadnırmda 

yol kohmca Abucay şimnllne çıkan 

b r düşman alayı mestur mevzilerde 
bulunan topçunıuzun baskın taarruzi· 
le ağır zayl:ıtn uğramıştır. 
Japon hatıaruÜ ta.kviyeye gittiği mu. 

hakkak olan bu Japon alayı, 90 kam. 
yon içinde cepheye dcf,'Ttl gitmektcy. 
dl Alay mevcudu 2500 kijl kadar tah

min olunmu~tur. 20 kamyonla içlerin.. 
do bulunanların büyük lasmı yok edil. 

ml§lerdlr. 

Japonf ar Y ni Zelandaya 
asker çıkardı 

_.,. ~rafı l nd ııay:fada 

\'e torpito muhriplerl himaycsınde 

Japonlar 
Dün Rangonu 
işgal etıı er 

Tokyo, 9 (A.A.) -
ke.rnrgdhı bildiriyor: 

tmpant'l:mtulc 

Japon kuvveUeri 8 mart gUnU sn. 
at 10 dıı Rangon §ehrinin ijgall i§1nl 
Umamlamı§lardır. 

ingiliz tayyareleri 
Paris cıvarına 

Tekrar taarruz 
ettiler 

Londra, 9 (A. A.) - İngiltere 
h:mı nezal'ctlnin tebliği: 

DUnkü pazar gllnli öğleden son
ru bomba tay.r:ırclerlmiz PariB ci• 
\tarında Poissy'de, Almanya için 
h:ırp mnlzemes! ynp:ın M:ıf.foTd 
fnbriknsnu to.amız ctmişlcrcllr. 
Bombalar doğrudan doğruya fab
r:.kaya ve kamyon gn.rajlannıı cıu11-
mi.iştilr. 

Av tnyyarelerlınlzin refakatin -
de bulunan d.iğer bomba tayyare. 
!erimiz Lillc ch-armda Comincs· 
leki clekt."iı!c santralına ve Abbe
ville'de deın.l.ryo1u dcpolar:ına ta· 
nrruz ctpı.i§l~r İngiliz av tayyn• 
releri ilU Alman o.v tayyaresini 
tahrip eylemişlerdir. Blr bomba 
Vl uç av tayyaremiz nOksnndrr. 
8 lngil{:z tayyaresi d~ürüldü 

Berlln 9 (A.A.) - lngDiz tayyare. 
leri gnrpte i§gal altmda bulunan 
memlekeUere ve bilhassa. Pariae ta • 
arrıız etmı3ler ve B t:ıyya.re kaybet • 
ml§lerdlr. 

9 mart gecesi lngULz bomba tayya. 
releri garbt Alınanyada bazı mahalle. 
re taarruz ctml§lerdlr. Sivil halle ara. 
8I!lda ehemmiyetaiz kayıplar vardır. 
Birkaç umuml bina J:ıasa.ra. uğraml§· 

ti?'. nuumnnm 4 tayyareııı düşUrlilmUş 
tllr, 

Alman tebliği 
... Bnfjto.rah 1 ncı sayfada 

l:ttf!51B 
_. Batta.rafı l ııcı ııayfada 

a. sulhll kim yapa.caktn? 
Almanya ilkbahar taarruzunu 

t.mamlıyacağmı, So'-yct Rusya 
• '1muıyayı mağlib edeceğini ıw.ıa 
iddia etmektedirler. Bo §artlar bir 
q]h için on miiselt bevayı yarat
makta <levam etmckt~dlr. Bu se
bepten dolayı Almanya ile Sovyet 
1'usyn. arasınd& bugün ne prensip, 
ne de harbin bugilnkU ılurumu iti• 
barile bir an~aya imkin var. 
dır. Hanlara rağmen blr anlaşma. 
ya '\ılftl!'Ja bile, ortada balledile • 
rıek öyle mesel-eler vardır ki, bu 
en~ellorln ortadan kalkması an
ca1c prensiplerde anlaşmaya bağ. 
Iulır. Ilu anla~ mümkUn olnın· 
dığ:m:ı. göre arui ve Iıudut mesc.• 
lelerlnin dabi hslİlno lmkiin yol<
tur. 

İki taraf iddiasında ısrar eder, 
prcns1plcrln aynhf;'1 bUtün hara -
retlyle denun ederken m\Sıl olur 
da böyle bir sulh J!lvayeti ortaya 
cıkar?. 

Böyle bir ril-ayetln ortaya ~ık
masınıla mcnrnnti olanlar bulun:ı
billı. 

K!mler böyle bir sulh haberin. 
elen istifade ederler. 

Amerika ve İngiliz yardımmın 
daha süratll bir Jıal almasmı isti· 
yenler bu haberden olduk~a fay • 
dalanııbllirler. 
Diğer tnraffan ,Japonya So,'}'et. 

Rusynmn A tıglOS3ksonlarJa döği'-
11üJdUğU bir zamanda ihmal edil • 
mesinf arzu edebilir. Japcnyaya. 
göre mUe:ulcle f1J plana göre ni -
7..a.m!anmalıdır: 

1 - Evvela Anglo - Saksonlar 
temizlenmeli. 

2 - Asya.da yeni nizanı lrnrut. 
malı! 

8 -- Almanya Ue Japonya ara
smdn. hnsnle gelecek tezatta Ru'• 
ya TamılOn vuifeslnl görmelidir. 

Japonya böyle bir :ı.rzu besllye. 
bilir. F~t bugfin için BI;- Alman 
Sov}~t sulhil mUmktln değildir. 

Bir sulh run·nsmm esmesi muh~ 
melse bunu ba.,ım semtlerde ara -
nı:ık liiz:ımdır. Eğer Almanya dl • 
::;<.'r rnnh!uiplerle btr anlaşmaya. 
\:ırmak imkfuu bulursa mıuızara 
tamamen bamba.ı 1ta olur. 

1 EN SON DAKiKA 
Küçük llanlar Kuponu 

( 6u kupona eklenerek s6nclerUecıeM 

iş arama ve iş nrme llAnlan En Soa 
()aklk*Cla para111Z Detredllecektta. Jh • 
maııtın kalmak ttzere a&Qh aclrellled 

Mahkeme Salonlarında 
~~ ..t"·~ ~ - -~~~~~ 

BenH Belkıs nişanlan
dı mı, nişanlanmadı mı 

nl l>lldlıme&erl llb:ım.) 

e~ı;~:, ~ı.ı;:;,e:.ı: ... ..,.. ... ispanyadan ge!irlile~ 2 3 pa!.ça nadide 
1n. kara .k&§ll, beyaz tenli gUzel, dU· • ku·· rknn kendisıne nışan degll yllbaşı 
rUBt, lnoo ruhlu bir kız; iyi kalbU, Will 7 

=:ı~ ~:-:yı::ş~~:~ ~~~~k~ hediyesi olarak verildiğini söylüyor 
dlr. (Eli! kB§) remzine müracaat. 194 

• Yaş 20, boy 163, kilo M, balık etin 
de kumral beyaz tenli iyi bir aile kızı, 
evini geçindirebilecek, serbest meslek 
snlıibl 25.80 yqlarmda bir bayla ev
lenmek istemektedir. -(Dik 18} remzi. 
ne mUracaat 195 

Iı arıyanlar 
• İktisat fakWteslne devam eden iyi 

lngllizcc ve mubaaebe bilen bir genç, 
Hğlcden sonra herhangi bir mUeasesede 
çalışmak latemektedir. (H.lııl. 19) rem 
Zine müracaat. 

• İpekli. y11nlü ve pamuklu mensu.. 
cat 1lzerine blr mUteha!181s boyacı iş 

n~maktadır. Adres: V .M. poata kutu. 
su 1415 Galata. 

Müteferrik: 
• .Mültemmel bir halde be§ yeni lA.s· 

Uğlle 37 model Kabrlyole, tek kapılı 
be§ kişilik hUSUBt bir tord otomoblli 
2500 liraya pazarlıksız satılıktır. İsti. 
yenlerin adresine araba.nm bulunduğu 
yer blldlrllebuır. (Foro) renızlne mu. 
racaat. 

Aldırınız: 
(Tecrübeli) (Gülhan) (C.R.l (S.G. 25) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.A) 

(Deniz 18) (27 Ender bulunur.) 
(El) (Kemal Çankaya) (İ. ~ 

(S.U. 4) (Eclar) (Şart 18) (H.T. 8) 
(Anlll§a!DD) (B. A. Sev. Tap) (Başcan) 
(Şen yuva) (N. Öz) (C.R.) (Oran) 
(Ayla) {c.M.) (B.S.) (H.Z. E) 
(Genç Rehber) (Kızıl sac:h kadm) 

Fıkra 
:::::::::::=:: 

Al at 

Asliye dörd.Unctı hukulc ma.hkemeai 
salonunda Benli Belkisi gören içeriye 
giriyordu. Salonun tazın kalabalık ol· 
maamdan, kalöriterln çok yalctlm1§ bu 
lunma.ınn.dan ve bclkl de bUttln göüe. 
rm üzeriJıde olmasından öt!lrll Belklllln 
yanakları laurmt§, me§hur "'ben,,i çok 

&ıha tazta görUnUr olmU§tu. 
Davacı veya dava edilen yerde bu. 

lımmuyor, samlln smı.larmda.n blrialn. 
de oturuyordu. Fakat dava edilen kcn. 
dlslydl, Kendisini dava eden cemnıet· 
Un admdıı.ki zengin zat da mahkemede 
yoktu. Her ikisini nwkatla.rı tcmaU e. 
diyordu •• 

Davanm meV%UU "n.ipn hcdiyulni 
iade,,ydi. 
İddiaya göre Bel.ki.s, tanmmlf bir 

aileye mensup bulun.an Cemalettin a. 
dındakl zengin zat ile nl§ıınla.ntıll§ ve 
nl.§anlısı bu mUnasebetle lspanyadtuı 
aırf kendicl için getirtUtı 23 parça na. 
dide kUrk ile 4·5 b1n Ura kıymetinde 
pırlantalı bir aıtm bilezik, pırlanta bir 
ytızUk ve sair birtakmı mücevherler 
hediye etmişti. Ancak Benli iBe1k1s he. 
dlyeleri aldıktan aonra, Cemalettin ile 
evlenmeğl reddetmJgı ve hediyeleri de 
gerı vermemlştl. Bunun üzerine Cema. 
ıettın, Benli Belklı! aleyhine bir d:ıva 

açmııt.ı. 
Bu aababkl celse muhakemenin ikin. 

c1 ceıaeaiydi. 
tık celsede Benlt .Belk1a de hazır 

bulunmUf ve OemalettiniD avukatı d&· 
valannı izah etmı,tL 

Cemalett.inin avuk&tmm söylediğine 

göre nl§!ln hAdiaesl vukubulmu§tu. O 
, kadar ki nl.§8lllandıkttı.n ve hediyeler 
l kadma verildikten sonra Ceımalettinle 
ı beraber Ankaraya l'ftml§ ve me§lıur 
' bir totoğra!cıdan beraberce b&§bqa 

ml§lerdi. Cemalettin bara.da, Belldee 
23 parça kıymettar ıbir kUrk ile pD'laıı 
talı bir aıtm bilealk ve bir ık! ,.uauk 
hediye etti. 

Belkiıl, nlp.n gibi herbuıg1 bir lııill. 
Jantı alt.ma gtrmek .l.etemedlginden 
bunu kabul etmek ıatemedi, çekJDdl. 
Bunun Uzerlne CemaleWıı: 

- Bu ktlrkü aaııa )'llbqı ~ 
vul)'orum. KUcevherlm cı. tehblllr
Sin. Eğer bcmlmle evlenmegı kabul e.. 
demen buııl&n una ıı.ı,ıuı hedl1elıl ola. 
ra.k vereceıtm. Kabul et= a mO. 
cevherleri ıadıe edenin. Fakat ld1rfc 
senindir, dedi. 

BelkLs de ll:ıedlyelerl a1dK. Oradaıı. 
çıktık, Tllla putanesme ....., HbO" 
de PayYona gittik. 

Birkaç gUn aonra CemafeUllı. 111* 
kl.ae biraz .ınıru blr halde: 

- Arlık ya benimle. yahut da ar. 
de§imle gezecekaln. Bqkalan U. p • 
zemczain ! dedi. 

Belk18 hayret et.mifl1.. 
- Neden T Sen benim ne ntpm1ım 

sm, ne de nlkthlımam T K&rlfMD8S • 
sm? dedi. 

Böylece Cemaıettlnbı, Benli BellWı 
ile nişanlanmak igln emrivaki ~pmak 
istedll;-int nnladık. 

- Ama. insan ntpnl•nmedı,tı !itli. 
sim? böyle kıymeUl hcdlyelv verabl. 
Ur mi? 

- Cemalettin tuha.f bir adamdı. Bel 
kls gOzc:l bir k:ı.dmdır, dlr,> ~ o. 
labUlr. Klmbillr? 

İkinci plıl.t Em.IDe, hecll,.ı.rbı .,.. 
rlldlğinl g6rmediğln1,fakat ;Jll~ J:ıe· 

diye.si olarak verUdiğlnl duJ'dutunu, 
nl§an yapılm&dığuu aöyledl.. 

Belkisin 1lç0nd1 §8ldda s.... allm. 
da bir geDÇU. HMİe.n da ,fUDllıa ...... 
di: 

ılopelerle yaptldığı Sala.muada 
hava to.attuzu olduğuna daır ha.. 
bcr yoktur. Sal3.muaya çıkar.dan 
tlUşman kuvvetierlnln miktan bi• 
üomemeklo beraber bu kuvvetle• 
rln mühim oldui;"U ve ~ ev• 
vel bombardıman yaprl<lığı mu • 
lıakka.ktır. 

Birçok S<JVYet tayyaresi dU:UrUlmll§ • 
tUr. 
Şark cepheslnln cenup kcsimln4e 

yeni mOdafa& muhrebelerl cereyan et· 
mektcdfr. Dnşman cephenin diğer k~ • 
eimlerlnde de muvnttaldyetsiz taar • 
nızln.nna devam etmektedir. Tnrnfı • 
mızdan yapılan taarruz hareketleri 
neticesinde mevzu muvaffnkiyetıcr el
de edilmJ§tir. Dllfma.nın iaşe yôlları 

üzerine yapılan hava taarnızlan es • 
nasında yalnız Vııldııl kesl.ınind"' :ıs 

nakliye treni ağır hasara uğratılmış. 
tır. Muharebe .tayyareleri tarafından 

Riblnak Uze:1ne • •pılan gece taarruz.. 
lan csnıunn® tayya.ro !abrlkruıına 

ağır çapta bombalar isabet ettırilml§· 

EN SON 
MODALARLA · 

Bir lıkrada kôhyaların lconalcta· 
ki rollerine Ye zelc6/arına İJaret et· 
mipik. Şu lıkra da lcôhya saltanatı· 
na ait zarif fılcrolarırrt1zdon &iridir: 

Kibar geçinen bir zat rüyaya pek 
moroklı olduğu için her /cim kendine 
ait ve iyiliğe defô/et eder bir rüya 
nakledecek o/sa pek ço/c ihsanlar 
verirmi1I Dairesin• yeni lcap.lanan 
gözü oçı/c bir uıak efendisinin bu 
merakını anlayınca kendisi de bir 
rüya tertipler. Fakat kôhyayo danı§· 
moksızın hi, kimse kendiliğinden e· 
tendiye bir 1ey söyliyemiyeceği i
çin evvelô ona anlatır: 

blr totoğra! çelctırnll§lerdL Avukat 
böyle diyerek bUyUk pozda blr fotoğra 
tı mahkemeye dem oıma.k Uzere ver. 
mlfU. Burada Bellda ile Cemalettinln 
omuz ba§larmdan itibaren ytlzleri gö. 
rünUyOl'du. Yanyana idiler. 

- YlUıa§I gecul DeUds, 0rme1.cıt1D 

ve daha bul arkadqlarma TDk&tU1a 
önl nde tıeAdüt ettim. Saat 2 ftl'dl. 
llelk1s beni göı11Dce, llendlsbM bedl1e 
etUğim bibloya U.k'kAr eW.,. elllld9-
ki kllrlclerl g68tererek: 

Cumart.c3i günü öğle vaktı Bu. 
loloya yapılıın taarruz geniş ölçil
de olmamış, hasar ve telefat biı.. 
dirilıneml. tir. 

Şark cepbeslade 
lıdt'iP B!?fjlanıfı ı ncı snyfllda 

zayiat vermişlerdir. Almanlar, sarsılan 
Leningra.d cephesini yeniden tC§kil i· 
çin mtıhlm takviye kuvvetlen gönde. 
riyorlar. 

Orclde ve Kurakta Alman hnUan 
dclinmi§tlr. Harkof Ruslarm top men. 
zili içinde bulunuyor. Mnr~ Tlmoçeıı 
ko hercün biraz daha Dnleperpetrofa.. 
kiye yakla,,ıyor. Ruslar Kırımda taar
ruzda bulunuyorln.r. 

tır. 

6 dan 8 marta kadar Sovyetler 82 
zırhlı nraba kaybotml§lerdlr. 

Şimali Afrikada ke~jif kollan geri 
pUsk1lrt1llmU§tUr. Bıllınssa. Tobruk te. 
Bislerine karşı müeMlr tas.rruztai' ya. Ve 'ko•• de pıl.mı§tır. Gambut .hava meyd:uıında 

..l t n l q 4 lnglliz tayynl't'si yrrclc 1.ahrlp e>dll. 

Bir genç, aüzel bir ==~~:::::! 
kt-:!I ZOrla Öperken e~J::,ye ıc~ı ynpuruı mucadcıc-

k 
de HUmbcr ve Tync Uzcrine, llmtı.n 

Ya alandı bölgelerine dUn S'CCe yangın VC inf[W[ 
bombalan aulmıştır. !ngUterenin ce -

.Buglln Yeniküyde enteresan blr nup sahllinde Alman av tayyareleri 
ctirmllmqlıut hMlscsi olmll§tur. kendi vasrtalarlle 6 r;abit balonu tah.. 

Yenlköyün gUzel k.Warmdan 16 yq. rtp c~lerdlr. 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
\ 

RENKLERi 

larmda Evdoksiya isimli bir genç laz, _t_ı_tan __ b_u_l_M_a-tb_a_a_c_d_a_n--:-b-ir-
cvf.uJ:n kapısı önünde dolqırken aym 

1 
yerde oturan ve uzun bir mUdcSetten.. Birlik kurdular.. P~.=; 
bari kendisl.ııl takip eden Sıtla lalmlJ. htanbu\ Hatba.a.cıları 8. s. 942 pa_ 'run bu .O: 
blr genç y~a ı;'Clml§, cvvelA bir kaç zartesl gUnU saat 16 dıı. Eminönü Hal. ı nekl kollek· 
EJÖZ söyledikten sonra Uzerlııe aWarak kcvlndc bir Blrllk kurmak U.ZCre top. 1 s 17 on lan. 
genç kızı öpmeğe ba§lamI§tır. Bu vazı- lnnmı~lar. Ya,Pılan seçimde .Ahmet İ1ı1JV'S!m roplarmm 70& " t.
ycU ev.in penceresinden gören Evdok. S:ılt Onuk, H!Uııı.t D6rdl1DcU., Kenan hin :reni renklerle llbenktar olma&ı 
siyanın annesi tlzllce dışarı çıkml§ ve 

1 
Dlnçman, Osman !lkba:ıan ve S1na.n = ~ ~~ Bd~ :~ 

polise ba§vurm~tur. Omur idare heyetine; ve Cemal A.zml !"ransıa,. aQzelllk mQtebasmı tara· 
Sıtıa Evdokalyayı öperken yakalan. ile lAtıt Dlnçcan mllra.ldpl.lğe; Hakkı tmdaD icat ve piyasaya arudilmf§· 

ınış ve sarkıntılık ııuı<11 ile adliyeye Tarık Us, Velid Ebllzziya ve Al~cddln tir. Burada, bun!an ancak Tokalon 
teslim oıunm~tur. Kırat heyet diva.nma gt?tirihnlşlenUr. pudrumm yeni ve cuip renkleri 

---------------------- arasım!a bulablllrshıl2. Settaf gQ• 

B k •• d b• t yf k .. u ıellik ve pyet beyu cllUer lçl.ıı 
aKır oy e ır a a omur-~~~ tı~-=ık ta~~ 

den zehir~enerek öldü :::: :ttiııt Q~lr.ce~~~ce~: 
Diln Bakırköydc bir zehirlenme hA.. mur bulunan mangalı kamara.em& 

al PQdruı da esmerJµ. cazip bır renk 
verır: 

dı.sesi olmu§tur. mı,t.ır. ''Pfcbe'", 7UlD aıdııam güneşin 
Çimento yüklemek üzere lııtanbul· Sabahleyin yattıtı yere girenler Ha. altm eımerlJlile ideal bir surette 

dan Ba.kırk6yG giden Topçuoğlu KA. • sam ınu bubnu§lardır. Yapılan nıua • l.in.tizaç eder. BunlarcSan başka To. 
zrma ait Şcual motörUnUn tayfala • yenede gemlelnln kömürden sehlrlen· küm pudralanıUft ıtmdiye kadar 
rmdıı.n Rizeli Hasan motörde yatar • dili teablt edUmL,Ur. hiç ıörmedf!iıı.lz daha canlı. dııha 

f 
cazip ve diba parlak renkleri var· l< n, lçind tamamen yanmamış kö dır 

ll!:'mllil••l.lliiliiii&&ımii••••••m••m••••• .. Toİuılon plldrası, ·~avalaudaıl-

i~o aranıyor 
BilyUk b r mUessc:ıed ç 1ı tmlmak üzere turkçe ve fra.nsızcayı suraue 

ıı.za.bllen gcnı; bir Tllrk dn.ktuosuna. ihtiyaç vardır. 
tstel!lıl rin, tcrcUmcl halleri, tn.bsUlcrl, tıimdiye l;;;adar çat.ı,,tıkları 

v rlcr ve a'dıkl rı Ucret hııkkmda tatsfül.tı muhtevi fotoğrai'lı m ektupla 
po ta kutwruna mUrncaatınn. 

ıuı,.. tır ki bu sayede on defa daha 
ınceleşir ve Adeta tabil gfbi görU· 
lür. Taze çiçeklerin esanslarile ta· 
t1r edilmiştir. Terkibinde "Krema 
Köpnğ(l,, bulunduğUndan iki amll 
d~a tok zaman sabit durur. Toka· 
lon pudrasmm :reni ve cazip renk· 
ı~rlni hemen bı.;gtınden tecrübe edi· 
nlz. 

- Geniı bir sahra, der. Elendi 
hazret/eri bir dere kenarında otur· 
mu11 derken lcorıı fo~ofton ilciıi kır, 
biri al üç at gözüktü, al atı efendi • 
mize ı;ektilor. Bindi/,, 

Uıak bu son kelimeye gelince, 
kôhya/ • bindirme, der, orada u • 
yani 

Bir müddet ıonra kôhya do lıazır 
olduğu holde uıak efondiye rüyayı 
nakle bo~lar. Nihayeti 

- Efendimiz fam özengiye aya· 
ğını atari.on uyancfıml • .,.. Efendi 
çıkarır bir altın verirl • Eğer der, bin 
dirmif olaydın, bef altın verirdim. 

Bunu işiten uşak/ • Ah cfondim 
alt, der, ben blrıdireceldim ya, JU 
karata bırakmadı. 

NASRffilN 

Avukat resmi ve°l'4ikten ve daha ba. 
zı delWer daba ibraz ettikten .aıı.ra, 

bedlyelert aramadıklarmdaıı bwwD ic
ra va.srt.aane kendilerine iadealnl ı.te. 

ml§U. 
Halbuki ~ alan Benli BeW. Cem&.. 

ıettfn ile katiyen nl,şanla.nmadı'.klarmı 
kendlaine verdi#! hedi.} elerin nlp.n he. 
diyesi olmayıp yıl~ hediyul oldu· 
tunu aöyleml. Ur. Bu iddiasını iabnt 
için de mahltemeyo p.hit getirecelinl 
söylem.ı,U. BugUn Denli Belki.ttn f& • 
hlUeri dinlenecekti. 
İlk fahit avukat Suattl. Suat pula. 

Ti söyledi: 
- Benli Belki.sin <liğcr kocasından 

da bo§anma dıı.' alarmda kendial.n1n 
vcklliydlm. Bu mfinasebetıe sık mk 
ovlc:-ine gldOl'im • 

Bir gün &-ki&lar e Ceuı.alclUn ile 
tanıştım. Cer=! ~ ..n ~lki!i çok be. 
ğencılğinl, ve kendi& le ev:enr.ıek !.stc· 
dlğlnl söyledi. Bu fikrini Belki&e de 
açını§, !akat Belkls kabul etmemişti. 
Cemalettin ise ısrar ediyordu. Nllı.ayet 
940.941 yılbıı§ı geoeai, Şevket adın<Sa 
bir dostunıw: b!zt Tokatllya.na <Savet 
etmııu. &lki.s, Cemaıettın de G'el • 

- Bunları 'da Cemalettin beJ lıııedL 
ye etti, dedi. 

Ama, ortada bir ~ JQ1rb. ca _ 
saydı. duyardım. CemateWn dalma 
Bcllda l.çln lspanyadmı JıArk ptl.Noe. 
ğinl söylerdi.. 

- Du k1lrk ve m~ 'tılr f9J' 
dej11. Belklae daha Deler 'ftl'9Cllilm. 
Onun gibi bir ikadm& dQnya feda al
au:ıl d~rdl. 

Dörd~ Şahit HalduD ..........., 
gen~ bu hediyelerin :yılbafl hecıı,.l 

olarak ''erildiğlnl, Dip.D yapılmadrtml 
söyledL 

Birkaç şahit gcl.memlfU. V•»
bunlarm a2t\ltadar makam tarafmdua 

mıılıkemeye setiı'UIDNl - dW 5 • 
yı bqlca bir gl1M l:ılnJUir. 

Kondorda da. .BeUdlltD ....._ lıata. 
balık çevirmi§ti. N~et M'Qllatl "R 

şahit~erile beraber kalablıbk 1ılr P'Sf 
halinde adllyı.;d• çdrtı, dıılanla lallı9I. 
yen otomobD181'9 dolnı J1lrUdQ. c;ı.-. 
§lk giyinmişti. 1.tr.erinde Ocık gtmıl Mt· 
rapn blr ktırk manto ftl'dl. a. ~ 
manto belki de.,. 

ADı.tn: KCllABbll 

He sabah öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~erinizi fırçalaymıs. 

i 1 an 
TOTON VE iÇli BAYiLERiNE 

S.3. 1942 akRamında elinizde bulUDM1. 
b~r bevannanıe ile 48 saat za-rfında 
diriniz. 

TOTON ve iÇKi mevcutlannım 
en yakın inhisarlar idaresine bil 

luhisar/ar Umnm Müdürlüğü 
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