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JO ~ ·t , Polonya ordusu 
~~::,..! li.ı-be devamd. karan Cibuti, 20 (A.A.) -:- Röyter ajansı bildiriyor: Habeşistariın her vilayetinde İtalyan· 
8 p l 'J.I ver ı 

'~l ~lılrmabal:ıo <AA.>- lara karşı isyanla.r başladıg" ı bildirilmektedir. ~ ~ ajansı blld!rlyor : 

;=;-t ~ .. ~:".:. .... ~::;--:.:ı.~':.'. İng i liz hav~ kuvvetleri tarafından Habeşistanda bulunan lfalyan üsleri üzerine 
ll~iJI ıııı.,.~h. orduaunun Franaa meydan 1 k 1 b ld h f H b 1 b k B f f k 
eJJ JI ~belf.ııo 11Urak etml11 olan yapı an a in arın se ep 0 ug" U , asara I a ec ere üyü ri anyanın ai iyetini 
bll ' 4-ı.~lert en yakm 1nglllz kuman- y 

t ~---m11racu. ___ t_e_mrlnl __ aımı, __ ·..:..__is_b_a __ t_e __ tnı __ iş~t_i r_. ___________________ -:-----~-----------------------------------------
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'~ Tiılon,, şehri 
llıüdafaa edilecek 

Yarın galıut öbürgün I 

Fransız ve Alman murahhasları 
mütareke · şartlarını görüştüler 

SllAhları terketmek hus usund a · 

Amerika Avrupalıların 
Amerikadaki arazisini 

aabn almıya talip! 
\'aşlngton, 20 (A·A·) - Avru -

pa devletlerirJn Ycnldünyadaki a • 
razilerinin mukadderatı hakkında 
milzakerelerde bulunmak Uzere 
Havannda aktedilc~elc olan Ameri
kalılar ittihadı içtimama intizaren 
Amerika parlamentosunun harL:ye 
encümeni. A vrupahların Amerika
daki arazilerinin muslihane vasıta. 
!arla veyahut para ile satın almak 
suretile terk ve feragati temin et
mesi için Reisicumhur Ruzvelte sa· 
lahiyet verilmesine matuf olan tek 
lifi müsait surette karsılamrştrr-

Fransız kabi-
nesinde ihtilaf 

Loadra, 20 - Almanya tarafın. 
dan, verilen cevap üzerine Fransız 
·hUklımeti, mütareke ıa:-tlanru gö
rüşmeğe hariciye DILZU'I Boduan'ı, 
orgeneral Hutzinger'i, • bilyilk elçi 

Leon Noel'}. memur etmiştir- MU • 
tareke murahhasları, kanatlan al .. 
tında beyaz renkte hususi işaret 
bulunan bir tayyare ile Fransanm 

(Devamı 2 inci Sayfada). 

Mısır Başvekili 
' d' ./ .J · ,, beyanatta bulundu ln lS~iJ.n, ıeCiJVQZe "Hükomet, müsetıah kuvvetlerine, 

I~ h l kendini müdafaa etmemesi 
'l:iJrşı azır anıvor Kahir~,~!~A.A~~~yle~ermemiştir !,, O • 

A K b • . ı · 1 d h Başvekil Ali Mahir paşa, diln parlümenıoda aşuğıdaki beyanatla va m ama r as 1 t r g 1 z 1 o e s e a a lıulu~~~u:ı~%~nto tarafında: ittihaz edilmi°Ş ohın polilikayı lıilkOınet 
kemali itina ile tatbik ederek. memll'keli bir lı:ırp Cel:ikelindcn kurtaı-

ya k • 1 • • • • • • k ıu:ı!c için bülün gayretlerini aarfelmeğe azmeımiştir. 
~ .. ~"ciro pac. a ve 1 aşe m ese es 1n1 g o r u şece llükümet, ıııüscllub kunetlerine kendini ruıidaf:ıa elnıcmcsi için 
~";°·• emir vermemiştir. Mlidafaa tabi! blr ıydir • . Fakat verdıği emir taıırnua 
• trı·•ı~ 1 • 20 <A.A.) - R"yterın ... geçmemektir. • ı \1 .s n " • ou gizil ~lsede pek muhtemel ola· elli kadar mebus, evvelki gLu yap· ı derilmek üzere bir seri karar SU· ı k 1· ı 1 · ı k · l h kk • çı 11 ., e tıüre, önilmfizdekl har· k Jlükümcl \'e p:ırlümento, memle e ın e ııne o aca · vazıye a ın· "•~ \it A ra • İ:ı!Je '":ıziyetl ıörfişüleccktir. tıklnrı bir toplantıd:ı :ınn,·:ıtnn mü· retleri k:ıbul etmişlerdir. Bu knrnr h 

1 
ı · d 

1 lıl iİ~Ji \'Qlll l\am:ırııstnın ikinci J d · - 1 l (' - "I" f ıJa k:ır:ırını n•rnıeılen C!V\'t'l nıeml<•kellD :ırp 13 lll C bu lllltnUŞ oJnıasına 
'I" .. etı .on ra, 20 ( A.A.) - Hö) terin dnfonsı me'lelelerini tetkik elmiş· suretlerı, ezcuın e 'ılun mı"~ nıı ~ı al . 'le akdetmesi için ter Parlilmento mıılı;ıbirlnin hlldirdi!ıi· 1.:-rdir. Bu mebuslar, dün de yeni vasıtnlıırının \'e miict:ıro:ı ıeılbırle· mani olmak için, budutıaki bo.zı kıhıııl bnlih:ııınln birk:ıc ıuil &eriye ınrnası düiün ntmektedlr. ı1e gör b- ıı o la-" "· f-A-) alıumıt•·r." e, ut n partilere mensup lıir içtima yaparak başvekile ııön· (Devamı"' w ...,., .... ~ 
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: ---, 
jOttaowaını .~e!Q)H D=J 
i ~Dinle ~@ıre i 
1 Akden·zde ·bir 1 

1 Fra sız muh-1 
1 rib' ha mld l 
i l 

1tıı.lyada bir mahcl, (A.A.) - lta.ı-
yan umum! Jmrargllhının 9 oumaralı 
tebliği; 

Akdenlzde birçok den.iz ve hıiva üs
ler! • B1.zcrto, Ghison:ıccla, Borgo, 
Ajacclo, Dcllo Oro, Cnlvl, Bonllaclo, 
Provecchlo • tayyar~erimlz tnı~m
dan cılddeUl ve devamı: bir surette 
bombardmlan edllml,,Ur. Bu üsler 
mUhlm hasarııtıı uğnımı.;tır. BJtUn 
tayyı:ırclerlml.z, hareket tıslerine d..ın· 

mUşierdir. 

2500 ton hrı,cmindck! bir Frruısız 
torpido muhribi, bir ltalyan tııhtclba
hiri taratmdan torplllenerc..ı: b:ıt.Inl 
mıştır. 

Şlm!lll Afrikada. Bıngazl hududun
daki harekdt, dUşmanm birçok tankı
m tahrip CtmiB olan bııvn lruvveUerl· 
nin lştlraklle devam etmektedir. Harp 
emınsmda bir lnglllz tnyyare;;I dUgU
:rUlmll§tUr. lk1 lt:ı.lycn avcı tayynresı 
haieket Uslerlno d!lnmeı:nl_.tır. 

Şark! .Atrlkada dU~m:ınm Aden, 
Zella, Port - Soudan UssUlh:ırchclcr. 
le Sudanda ve Kenladakı d.~er ~uı 
harekeler bombıırdımıı.n edilmiştir. 

:Muharebl esnn.smd:ı birtakım yun 
gm1ar çıkarılım;, ve yerde bulunan 
birçok tayyareler tahrlp edilml:ıUr. 

Bir ltaıyan tayyaresi UssUJharekesine 
cUlnmemlşUr. 

DUama.n Ltgure ve Sardenya UZerin 
de hava akınlıırmı tekrar etınlşUr. 

NU!Uaç3 telefat ve mııhsQs h.ıı.snrat 

yoktur. 

Macar 
Başve.kili 
Harbin yakında· 

6bitecei kanaatinde 
"' Budapcstc, 20 (A·A·) - Macar 
Başvekili 'Rant· Tclcki, Macnr"J.S • 
taruı. ynkınla.rda ilhak edilmiş olan 
Yukarı· Macaristnnda 30 hazlrnna 
kadar yapılması icap eden seçme
ler hahkmda parlamentoda bir su
nle cevaben demişltr ki: 

"Bu seçimler başka. bir zamana 
tehir edilmiştir. Zira ikJ ftolordu 
ve bir dağ livası seferber edilmiş 
buhındui:'U için, seçicilerin pek ço. 
b"ll yerlerinde değildir· Marunafih 
lıu seçimlerin pek yakında yapıl -
JnaSI muhtemeldir· Zira, son h!idl· 
Beler, harb•n yakmdn bitecet;rin.i 
göstc>rmf'ktcdir. 

Hindistan 
hazırlanıyor 
(Baljflı.rafı 1 inci sayi'nda) 

tinin, lı:ırblye nezaretinin kontrolu 
:ıllınc.J:ı lıulunclurulru:ısını teklif 
etmektedir. Karar suretleri nrıısJn· 
dıı, bütün ferdlerin \'C nınllarm nıil· 
ilnfnn ihliyııçl3rı için seferber edil· 
mesl ,bir enternn~yonnl Jiyn ve y:ı· 
hut yııb:ıncıl:ır lejiyonu kurulması 
,.c casusluğa karşı lüzumlu hillün 
tedbirleri alacak bir nozır tayin o
lunm:ısı da Yardır. 

• So\'YCt Rusyanın, Arnavutlu • 
i;;'lln ltalya tarafından ilh:ı.bnı t:ı. 
ruyncağı muhtemel görülmektedir. 

PF'ençip 
16 Yolull larilıin ~n bü,... .. ıa~ası 

- 12 --

Tnb:ınça s~sıerını miill''lkip h lk 
bir s:ıni~·c ~;inde sokn~ı doldur 
muştu. "Pre .ıcip" bomb:ısını :ılcş· 
liyemenıi,, sur'ııtle ce' rılml.,, 'e hır 
çok ellerin :r:ık:ı~ın.ı ~ ıwtı;lını 
görmüştü. 

"Fransu\•a F'rı dın p r· 111 •ıı 1 I· 

yelleri ıır!,ad.ıkı olomolı!llcrdcn 

kılınçlarını sıyırarnk ;\'.ere r ıı mış· 
l:ır ve • ütün ku,·v tllrrlc ~·ıü- \lcı· 
y:ı '·urm:ıy:ı bııslanıı~lar lı 

Artık "Prençip" ,. }ııllrrcr <hrbc 
birden lnl}ordu: J:ın !. nnal:::r, za
hitler, h:ıl : var kU\'\'ell<'rılc s ı k:ı-;t· 
çı~·ı lıırrı:ılı)orl:ırctı . "PrC'nç"p" ırı 
kafaı;ı patl:ımıs, )iizü, g'u;riı,.,mosmor 
kesilmişti. 

- JS-

Kendilerine ilk gelcrılcr j:ındor· 
mal:ır oldulnr. Bunlar, •uik:ı'ilçn ı 
halkın ellnden kurlnrmak isti~erek 
zabitlere artık vurruamnlnrını rkn 
elliler. Sonra halka, cütnm şerikle
rini ynknlamok lcfn su kostçının 
ijhJürülmem<''>i lı"ızırngelcli~ıni söv!c· 

(B:ı-:tc. "fı ı inci .. :ı~fac!a) BusUıtın parolası §:.ıdur: Br.lk, cc=:ı· 1:~~~: 14 ~ tuıdar:gt>h·n:h~berter ::r ~~t~D_~lll.~l:\g 
kalarında, blr!:Qk alarm l~eUetl \'e· ret, itimat . ., : : : l il 
rilmlşUr. Harbin bld:ıyetlndenberl I.tYO!\"DA SÜKÜN Ht KC 1 /Jordo. 20 - l\lajino hnttındıın 25 MUZAFFER ESEI' 
ill: defa ol:ırak halk bu kadar uzun scnonm cel:ilcn 3,)0 bin Fransız nskerl cc· . Yazan: . . :t 
mUddet sığuıııll'.larda kalmağn mecbur r.ordo, 20 (A·A·) - Bu saba:ı, ııııbn doğrıı yol ııı;ınoğ:ı nıunıffuk Bu taşları sessiz kopıırmış, )"ere pııııırında satılı~a cık:ırırlar df~· 
olmucıtur. F d Al il ri obruk diğer Fransız kıtnlariyle bir lıarç p:ır•·nsının bile düşerek onu s:ıtın olınnk i"in lstıınbula !r.ı. 

" •ran.sız nı yosu, m::m e un • bırJl'şmişlerdir. ı~abrikalardan )"eni ~ d b " llb dôll"'"' 
Yüksek fnfildlt kabUlycUI bir bom· surlannın J.iyon şehrini iı-gnl et - çıkan lnnkl:ırl:ı ta1'viye edilen hu gürültü yapm:ısınu mey nn \'Crmo· derilen lr tücc:ır e q_ş gııo' 

bn. bir evin üzerine tam isabet ede· tlk' . rini bildlrmi.'j ve bu ııcrt un latalar J.u:ır nehrinin cenubunı.l:ı elen kopan le.şiarı, yine du\•nr üze- nerede, kimin yanında oldU 
rck bu evi ve dtıı-er iki evi tam:ımen surların :ırkıısmdan dnhs kesif kuv ı 11 -cı r h ti t t kt rine yerleştirmek Sile bir iş dl'ğıJ· lı!len yokmuş... bl (f 0 )en 1 r mu :ı n:ı 0 1 uma· n- dl, ruk:ıt heyecan, iimit ,.c korku Gözlerini aşk bürüyen, kol. ~o 
lmh" etmlcıtlr Enk""' altında bir aııtı vctlcr "'Clmckte oldum•ı::.u ilave et ·'ıı·l.•ır. • du•ıı 

.. " • .... "' .,- u K:ııılt K:ırlalın lıüliin kunclini nkh El:ıizad:ın baş!:a birşeY l: ~< 
kızın cesetleri bulunmuıı ve babası da miştir. Alm:ııı öncüleri Liyon şehrini · d 1 { 1 1 kkll "' kesiyordu. Diinynd:ı üınıllen :ı ıa tnC'yen Kanlı l :ırtn mu ı:ı -•Sof 
nıı..r yaralı olarak rıltan' ..... 'cıtır. Fransız radyosunun verdiği mı.:. işs:ıl etınişlerdif. Alınan tayyarcle· k k hl · k ı. 1 ur ·ı· l k k · le 1...-.ı1 o• .,, ~...,. or ·unc r 1'7 ence ) o.,; ur_, ıı· sı ıs ne ·a\'UŞmn azmıy • ı.ıorv. 
•'"Gl" ·TEn.-.1 . TAv~•1a, ".'-'LE'R1~''"'' tcmmim mal"·m:ıta go"re ce'ıı"rdı> ri bugün Uordo,·u boınbal:ımışlaı~ k 1 · d 1 k 1 1 11 el d · ,.,..., :~.1 .... •- • ... .z ~,...,. ~ .. 1.... u • " • - " cı ıır ses U\":ıı· ıırııı :ır ·asıııt :ı :ırın e n e emır :ısıı, .. .1 JlY 

FAAI,1Y .. ırt -;Ukun hilkUm sUrmc!:tecl.ir ve hal· dır. beklediğipc hic şfiplıe olınay:ın <la demir c:mk yola düzQleıt~~ 
Londrn. 20 (A·A·) _ Havn ne· kr tam vakarını nıt!'ırfnzayıı d~vl:'t l#oncircı, 20 - Frons:ıdaki lng16iz ııöbclçilerl uykularındnn '·eyu dal· desi gibi doğl:ırn düşmüş... tıırf' 

zaretinin tebliği: için, Rhone eyaleti vrli"'l, Liyon :ıskerleri tnnınıııen lııgiltetl'ye tı· ~ııılıkl:ırmd:ın ııynndır:ılıillr. rin More<le dol:ıştıklarıııı tıer 6~ 
Dün öğlci~n sqnra ve akşam ln. k-:r.:·~nli ve mah"lli ldared"n di _ lınıııışlnrdır. lnı;lliz ordusiylc hlr- Din hlr korku, blnhlr Jzlırnp. bin t:ı işilh·orınuş .. Sonra Prcveı0~ r,'<'r vUksek bir zı:.tın im::ıı.01 ile bir lıklc lı:ızı Fraıı!iız kll\'\'ellcri de bir heyccnnl:ı "'Opılan bu iş bitti. ne geldiklerini b:ıber almış ..• ,,.,, giliz ham kuvvctleriı!C mensup ., ı · ı · t• " ·ı~ 

b<'''nnnn.,.,e nc~.rolunmurıttır· ngı lcreyc ~cçnıış ır. Knnlı 1-\:ırtul'ufııcık Jıl1 nrcre<lcn lıir kadar yürüınilş,_ İstediği şeYib"·..r 
bombardtm:ı.n tayvnreleri, Amiens .r ""' ı ·ıı Al 11 ·:ı it ı ·ı ~rı· "' nsı ere, ın:ı ) ve :ı yo 1 c ''ll:ın nibi sfizülerck knlc duv:ırı Jcrln eline esir dilı:mekten • '· 
ı'o c c· nndaki' ha•·a mevdnnla ''TUT.ON" I\I~l\"DtNI MÜDAFAA l 1 • · l - ·· " 0 

., ,.,. f ' u D ıva • "' - tek lı:ışııı:ı ı::ır ıe C.C\':Jln ıçın ıutuıı nzerine ~ıktı, etrafına lınklı- Yıl· miş .• Bu snyedc belki kolın\ v 
nna ve yerde tayyerclere muvnf • BDECEI\ kııdrelilc çnlışımıkt:ıllır. ! tlızlı gükriizünün yere serptiği yu· hıııbnla götürülür, ı;evgilisill b 
f:ıkıvetli hücumlar yapmı!!llr· Rordo, 20 ( A •. 4.) - Fr:ınsız r:ııl- Toyr:ıre istihs:ıli imımi dereceye rı nydınlık iı;crisincle ni.ibct hekli· ''uşınn lıııkünları belkl butunıı ti. 

DUn gece, şimali Almanyndn l<l'>unun hild 'rdFline söre, Tı•lon ,·ıırını~tır. yr.n m•ırokli muhofızlnrı gördü. ıuiş ••. O zaten ya sc\·silislni lı11;-e< 
r:.u'ır·, I'"hn mm•rı:t~ıI::md:ı nsk"'. mevki kuınnnd:ııı• oınir:ıl, ı-elırc \\':ı ın 1'.ıın ırnsınd ı lıukümct ıınnıı Bir k:ıc;mıı işi yonılırkcn kııçııınk ğ:ı, ynlıut ölmeğe knt'l knrtır f 
1 • hcd".l r ., e dü.,mnn milnak-' ~- lı irıım ecl ılirsc Ş"hrin elde ınc·' cuı t b n •tt.!ı l ~l·•rı.,ıı h .tipler Am • . 1 1 ·ı 1 d r n . ... lı i k ·n htl .L , _ ~ ı'i ıycn mu ıpus ı e onu rnc ı m • ıııış ... ,..z:ı ın, ş ·cnccnı ....ıv. 

tı şid.!ctli surette bor:ıbardmıan e · ıın•nn ''nsılııl:ırl:ı ınwlnfn:ı ctlilert· ...... rıdan mUhlm mtk~arda d .. nızıııt• ın:ık 1 ti)cn muhafızın dilşüııcelerl liııe tnhıımnıül elmeğe hnt11.'~ı!l 
dllmi5tir. Bir İngiliz tayyaresi ka. Elini bir beynnn:ıme ile illin elmiş .,cml ı ve Tommy adlı toplıuaan alı :ırıısındo c.Jalm:ı . ehemmiyetli hır Fakat :ışk ehli bfrlbirinin lı:ıllıı 
yıpbr· 11r. nııca~ını ve bunı:ırın lngiıtercde imal fnrk fnrdır. )fuhafı7. lıir mohpus nnlıır.M Belki bir dert nnlıı?~ıe ı 
lll~DISTAN U.MUl\Il \'AUS11''1:S FnANSANlN CF ... •unt GARBI terinin do temin edilmiş oldu;'.;un•: lıeklcdijjiııl unut:ılıilir, fnknt delik· r.ıın mlın r:ıstgellrim nmtdı;,ı 

ı 1 l'ılINTAl(ASIXDA AL.»Irnı bundan bnşluı tnnldarn ve hıl.\':l hU· teki insanın mevkuf olcluiiunıı unut· neticesi mechul mncera~'0. 11 ••. 
il :m S".rA:NLlLARA i\IES.\U 1 l 1 llanılmak U " •" 

llordo, 20 (,\.~t.) - Bu sJh:ılı cum nnna mrşı m zere nınsı iml;fııı<:ızdır. Onun içindir kl Aiıa, merdnnbnşı Sl'llmı.n ~ 
Simlu, 20 (A.J\.) - Hindlstan.ıı· s:ı:ıt G,30 <l:ın itilı:ıren i,15 c koıl.ır hu,,usi bonıbalar yapılmakta oıduğunu :ılın:ın Hirlü tiirlü tetbiı-lere, konu· tı~ı bu uzun hlldiyesi dıl'.I~~ 

muml valisi, Hindistan hnlluna radyo t- ldlrmı .. ıerdlr ı ı ,,.. Frnnsanın cenubi sarlıi ınınlakıı· • " • l:ın takım takım bekçilere, gartl • J~slrin yil:ı:ilne hfr do uı 
0 

4 
ile bir mct>aj neıırcderck deml.QUr ki: sınlln hnva lıiirııınunn knrşı alürın Gene Avam kamarasında eorutan )'anlarn ral'lmen bir mr.hpu5 bnznn wnrn arkasına dönüp c:ıdırın t 

"Hindistan hnlkmm, Qğruııc'la çar· işareti \0erilıni5tir. bir suale ceYap veren mu.ııte~r BuUer k:ıçnııık imkan \"C fırsatını bulur. ru giderken meyd:ınbaşıY• 
p~tığımız ideallerin zaferine kad:ı.r IS\'ICUEl'E 11.T/C,\ •J;I>UN S->vyeUt:r blrllf,lnden tnnk, tayyare Bunıı bir coklnrı h:ıyret ile karşı· ,·erdi: l> l 
mUcadcletle devam hııltkmda lnglllz FllANSIZ ASl\HUUWI top \'O di!cr sımhıar 1ılmması l~ln tnyabilir. Fnkol bu fş lıadc.Jizntında - I<\fıfirl, tutsnk çadırın\,. 
huı•Qmetlnin " ...... ine bUtUn kalbi fi" t ebbUsler )apıldığtnı cöylenıtştlr, lıasitt"ır, muhafızın dal"ın d:ıkikn· nuz ve ıııulınfoznsına iyi ıntı, • ........ Montreııx, 20 f A. t.) - ~on ık " 
muzaheret edece~1ndr.n emlclm Hin ırün ı:ırfınd:ı Jur:ı'lnrıl:ı fs,• "l' hı ı.011 Jra, 20 - Paris rndyı su Al sıııı, d:ılın do:tru~u helclcdllıini olunuz.. 
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maın için ber şey ynpılmııJtır. nandı· bır~·ok Frnnrız mulı:ıciı Jeri ls\'içr li' 'l1lcr n ... nyi'i tılm:n ·iç in P.ıtis Dııitl rd:ı, ko:ralnııd:ı, ;patikalarda, Eyüpsultımdn Fa tına S 
manımızı fazlalnştırrruk ve nynı .zıı.- ye illica P.trnı şli r. Blrl:nı; yfh, ı;-r~n sil•nlştir. Ş.'1irıle t~\'kifnt }upıl· kcçılcrin R"ı:mc3e Cl'saret l'fleıncdi· sıır:ıyı... t' 

sız nsl:eri de teclıiz:ılilc hududıı rn:ıktnclır. Alm:ınyn s:ıi} cenaha ği, r.eylklcrin bnşı diindügü uçu· Servet ve ihtlşnnıı yntnıı. 
manda Hindistnnın tecavU.ze ltıırşı l{ecıniş ,.c lsvicrcde sllt'ıhl.ırmd:ın mensup iki Fr.ınsız sazelesinc in· rumlur kenorlıırmıln; yürümeğe, nı:ıd:ı değil, ölümünden /ııı: 
mUdafııasını fmltl\nın en 11on derecesi· tecrit eelilcrck bir k:ımp:ı konımı . Iİ•:ır ctııwk içln nıüs:ı:ı tlc vermiş· j ko-;;mnyn, atlnmn~n alışmış cılnn bu sonra d:ı bütün Istnnbuldll 11 (i 
ne kadar temin için ynrdmııtııızı !az- tur. lsvlı;re m:ıkamlıırı ve hususi lir. J{omecli Fr:ınsez cumnrlesi gü· yıl:ılınnğa yüzlutınuş kule dunuı suııc sibi dilden elile doll1Ş11 4 
lala~tırmak bahsinde lnglllz hUlt!lm~ teşekküller nıuh:ıcirlerc yarılım nünden illb:ıren temsillere b:ışlny:ı- fizl'rinde siirçnıeclen ,ses çıkarma· m:ı Sultıınııı I ... DDğünii ve b~ ııı' 
ti il" temna ve m"-"kero halinde.·"'- . . • l r 1 c]" cnklır. '':ın, nım•ıızenesını ko'-·helmedeıı nnn bikii,·esl bir peri mıısıı 1 
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Yarla Yahut O"bu··r gu .. n harp duracak K~~~ç~'l~,~:~ (:~ı~üku~~ı;dı:u~~
1

~~:: şn1~~~m~0~~~~nı~s~:~~d:~ n~ 
lıekll)'ordu. Knıılı Knrtal bir ı~ölge en şaşa~ ~ilğünüd~r::· Dtı~~U 
gibi sesslt, lıfr hoynl gibi lııılı, lıir yınııı onusıra yuruyeo • ıı 
ifrit gibi nınnnsı:ı: yDrüdü.. lllr· (eski düğünlerde, botınıı~ıl (Bas!ürafı ı inci sayfada) 

bir hava meydamndnn, Almanya • 
nm tayin cttiI;ri mahalle doğru ha
re;ket ctmi§}crdir· . 

li'Rı\NSIZ MURAlDIASLARI 
BORDCli'A Dö:~muı.ım 

Bcm, 20 (A.A.) - Beyaz bir tay
Y~ ile seyahat etmekte olıın Frıın· 
sız murnbhasları, Almn.n murahlınsla 
rllo tclAkl etmeleri mukaryer olan ma 
hnlle ''118ıl olmusl:ı.rdır. Fnuıaız mu
rahluısln.rı ı:ılmdidcn Bordoya avdet 
etm{a bulunuyorlar. Muhasamatın eu 
mıı veynhut cumartesi gUnU kesilece
ği tahmin c~llmclttcdir. 

1'~ANS1Z KAB1NESL"lDE 
iH'FtLAF 

Londra, 20 ( ıl.A.) - ı:rnnsız k:ı· 
binesi lizosı, sillıhlnrı terk etmekle 
tamamen müttefik dcğilc.Jiı:ler. 

Saat 18,30 da aldığımız 
' haberler 

Londm 20 - Almanya llQ Fransa 
nrasındakt mütareke temas!nrı hak· 
kında bu ak§llmıı. kı:ıdar hıUA vazlh 
bir ,haber aımamıı.mı§tir. Fransız rad 
yosu \"O Havas ajansı heyetin Bordo 
dan hareket etti~ bildirdiği haldo 
Alman rndyosu heyetin henüz hareltet 
ctmedlğfnl haber vermektedir. Al· 
mnn radyosu bu heyetin bUyUk elçi 
M. Noel, LcbUk, hnva. mareplı Pul· 
deri, \'O general Hunzingcrılen mUrok 
kep olduğunu, hariciye nazırı Budu· 
nnm murahhas oW.rnk ltabul edilme· 
dlğlnl bildirmektedir. 

MAREŞAL J>ETE.:.'°t'S llUG01'"KU 
NUTKU . 

Londra, 20 - Fransız ba§Veklll 
mat"C§al Peten bugün tekrar radyo
da millete bir hitabede bulunmu;ıtur. 
Hnvn.s aj:ınsınuı neşrettiği. nutuk met 
nlndc mııre~al hUktımcUn Almanya 
ile niçin ve hangi Ş!lrtlar dahilinde 

diler. Yıılnız bu sulkasllan fcvkn· 
!:ide mOteessir ol:ııı Müslürrınnlnr 
suik:ıstçıyr hülc\mıct konağına ka
<l:ır takip ettiler \"e orn sır:ı jan· 
d:ırM:ıl ır orl ıncl Heri )en ''Prcn· 
ç p" ı ır .ı :ıı umr '' t ıı l"rdi·. 
it>. 

H \ n p hft· 
nı lrl ", '"C" 

liohtın bu 'J l\d t fU tehi t.-c l<"e 

ntlnlmı<; oldu ıı zehaltın:ı düştü. 
Arşid1k ile ze\·ce'>i lı;ırckl't•;iz du
ru~ orl:ırdı. "Pot Yurcl," hu ikind 
uı ıı ı dol:ıHsile ,·eliııhtınıı isilecl'· 

f:ı ıızaı l:ı rı diışiınliyor<iu. D:ılıu şi 111· 

<lıclcıı kız.ırını5 \'e şoföre <JoHrudon 
doğru):ı 'l:Jra~n çekmesini emret· 
rııi51ı. 

Otoınobıl lıızln \•ir:ıj ,rnplıijı .sı
r d:ı Düş -;in lı ı :ı:cvcinin onııızu· 
n ı dii'jnHl')tÜ. "Pot \'tırck" Dü~t·· 
sın he) cc.ınınd.ııı hnyılmış oldu
~ ınu :znnneıti. Ziro ı;ıılkıısııon ~oıı· 
r l Arşieliik ile 7.e\'CC''iiniıı lıir J;:ıç 
kelime söylr<liklerinl isltmlş ise de 
hun' ırın ınnnnc;ını 1.m rıı) oma • 
lnl'ilı, 

lıl'ncrnl "Pot Yurek". otomohil 
s:ıra~a ynklaşlıf;ı ır d:ı '"rerdi· 
n:ınd" a hitııhe•1: 

- Cen:ıbı h .ı..•.n lı:ımdüsl'nal:ır 
ol\un fel.al'ıct. h!. Bıı oı;l'fer de kur 
tuldumız. Derıı,ı; ve ı~ e 1:ıın o sıra
da '\"eli. htın )'nrı nı;ık dııdn:.ınrıll" 
d.ın kan sızn'uık•n oldui\unu ~ör 
mıışlü, 

mUtıırcke istcdlğlnl izah etmekte ve 
czcUmle ııöyle demektedir: 

"Miltareke istememize askeri va 
zlyet sebep olmuştur. Filhakika bu. 
gün umumi harptekinden çok za· 
yıf bir askeri vaziyette bulunu -
yorduk. 1917 de I<'rnnsanm 3 mil. 
yon 250 bin kişilik bir ordusu var
dı ve !ngilteredcn başka Amerika 
ve 1tıılya. da mUttcfik olarak bi -
zimle beraberdi. Halbuki, bugiln 
harbe girdiğimiz zrunan ordumuz 
1917 dekinden yanın milyon daiın 
azdı. Silô.h ltlbarile de kafi derece. 
do hnzır bulunmuyorduk· Hulüss, 
bugün, umumi harbe nazaran, as • 
kelimiz daha. nz,_ 'Silii.lumız daha az, 
mllttcfildmiz daha 'aZdı. 

''Bundan başka, umum! harbin 
sonunda zafere ka·r~an milletimiz 
her §CYi ihmal etmi~ ve kendisini 
daha ziyado sulhUn s!uıdctlerine ter 
ketmişti. Bugiln o devrin neticcci 
olan felllketle kar§ılnştık. Bunun. 
la beraber bütlin gr .-etimizle har
be devam etmekteyiz." 

FIMNSAYA NASırA ntR suuı 
TERLlli' OLUNACAf\Ml~'! 

Roma, 20 - İtalyan gazeteleri, 
Almanya tnrafmdnn Fransaya ya.. 
pılaeak sulh teklifleri hakkında 
muhtelif ynzı ve haberler neşret
mcktedirler. 

Popolo d'İtalyayn göre, Fransız 
topral;Jarı Almıınya ile ltalyn ar:ı.ıım· 
d!\ taksim olunncak, lnındıuı başka 

Frnnsaoın bUtUn nltınları elinden n
lmacalt, bUtUn 81ll!Jıları mUsadare e· 
dilecek, bUtUn ipUdnl maddeler zapt 
olunacak ve Frıınsamn normal sana
yi taaUyctlnden istifade edilecelttlr. 

Glornalc d'İtalya go.zeteal do bu 
bahis tizcrlndc Gaydanın §U makale, 
sini neşrediyor: 

"Fransı:ıyıı dermeyan edilecek şart· 
larm bl7.znrurc ağır olııcııkları tasıw
vur cdllmcktcdlr. Bununla. beraber 
bu tınrtl:ır nıağlClp edilmemi~ fa.kat 

Bu nınnznra knrşısındu gıını 
general bflslıütün şaşırmış ve şofö
re son sür':ılle yolunu <levnm etme· 
sini emrcylcınl~ti. 

Otomobil sarayın nl"lıı-;unn girdi· 
ği zaman genernl "Pot Yurek" Dü
şes dö "Hohenlıcrg" in kendini 
knyhPtmiş olclu~unu gördü. llizıııcı· 
k:ı..ınr sür.ıllc ku~:ır:tk l>iişesi o o· 
mo!ıilden indirdıler. Ve hu sırada 
veliaht "Frnnsuvn Ferdin:ıncl" ııı 
\•ücudıı sol y:ınına dcvrilivcrıll. 

fıencral ''Pot \'urek" sür"alle c· 
lcndisinin knputunıın \"e ceketinin 
ılüı°'.lnıl'lcrini tüzınil,, rekı•t <:iiziiliir 
çozülmez yaradan ı.ıkıp toplanmış 
olan kan otoınuhill lı:ışt.111 baş;ı 
!.:ırıııızıy.ı !Joynmıştı. 

\'eliahl ile ze,·ccsi hemen hirinci 
knt:ı götüriilerei: birer y:ıtnğn )'nlı
ı·ılılılıır. Dol:torlnrda geldiler veli· 
:ılılın ölnıü5 oldu'ııınıı söyll'dilrr. 
Wrknç clııkikn • onrıı Dlişes clö 
"lfolıcnberg" de c:ııı vl'rcli. 

"Prcnçip" ikinci sııikııslını s:ıııt 
l'lrn •ınbiri çe\·rck geçe y:ıpmıştı. 

vıt s:ı:ıl on lıııçukta, ynni ~nrıııı sn
nı <onra lıcro;c,· lıilmi5ti. 

l!ll 1 senc~i lı:ıziraııınııı yirmi sc· 
kiz nci süniinde <il' lı:ırp hcyulA<;ı 
,.\\ rıı·ın fızerine lrnnotlarını ger· 
nıi"!li. 
"Bclı;ra d" cl.ı herkes Avusturya 

nlinlıtının knlli h:ıberi nzcrlnc 
yıhlırımlıı vurulmuşa dünmü~tü. 

(11el'amı tKır) 

nldaWmış bir Almanya. ve ttaıyaya 
1918 de tnhmil edllen Vilııonun 14 
maddesinden daha geni~ \'e haklı ola
caktır.,, 

Şartlar hakkında bir ipucu \'eren 
Alman kaynağı, Bertin radyosudur. 

Bertin radyosu, Fransanm Uç yüz 
zcnedcnberi Almanyayı. Jtarşı irtildl.p 
ettiği euçlıırı, uzun uzadıya ı.:ıydık

tan ve "Fransa, artık bizden, makine
den yapılma canavar saydığı bizden 
cömertlfl: \"O merhamet istiyor,, da· 
dlktcn uonra ~ aözlerl s!Sylemlıjtl::; 

''Siyası realizmin lcııp ettlrdl~• 
şey, fül memleltet (Almanya fü• 
Fransa) arasındaki nıuvazenenln nU· 
Cııs ısı:ı.yılarına söre t~pltl tazım gel-
dj~ldlr .• , • 
• Bu da Almanyanın Frnnsayı nO 
tus nlsbcllııde budamak fikrinde oldu
ğunu g6sterJyor. 

Londra, 21) - Fransız radyosu. 
dün gccekl ncşıiyatmda, söz söy • 
)emeğe sal.fı.hiyctli bir ute nt!cn 
şunlaı ı bildirmiştir. 

"- Fransa henUz teslimi ııllah et 
mltı değlldlr. Fransız hllkQmeU aade· 
cc dllşmıuım ne gibi tıarUarıa blr mU· 
tnreke nkdl.ne hazır olduğunu öğren· 
nıelt fstem~Ur. 

Frnnsa, aere!l ,.e mUsellAh kuvvet
lcrlle kabili teli! olmıyan hcrhnngl 
bir §:ırlı ktı.bul etmtyccelc ve icnbmda 
mUtteflklerlle blrıı:rtc sonuna kadar 
harbe de\•am edecektir. 

li'.ransı.z donanmaı:ı ve hıı\•a kuv
vetleri hcnUz yıpranmamış blr vazı· 
yettc bulundukları &lbl, 1'7ansız mUs
temlelcelerlndekl 60 milyon nutuıru 

da mUcadcleye devama hazır bulun-
maktadır.. · 

BUtlln bunlann hulc!nde. lnglltere 
Franen ile ç6zUlme.z b:r birlik akdini 
tekli! etmiştir. Frnnsa bUltOmcU, tn· 
glltcrenln bu teklifine lı~'1Uz cevap 
\'CrmemişUr. Kuhlne, mUtatoekı.ı tekli· 
findo bulunmakla beraber, Çörı;llin bu 
mUhlm tekllflnl tle mUzaltere et mck· 
tcdlr. Son ktı.rar, Alman şartlarının 

Ut'Lnmdan sonra \."erlleeektlr." 

C3()2(U ~~O.O 
k iDi N 33. ............. f\l 

Bu iHiclnrm yeni bir h:ıdiseyc se· 
lıep ol:ılıilcc<'ği dlişi\ncesl o dııki• 
k:ıd:ı :ıklımn gelclı. E~rr bunu rHi
şıınseyrliın, kendim alır ve saklar 
dıın. 

Bu sefer e\•den çıkarken nrk:ım:ı 
kimse tnl:ılmadı ,.e ben de kırlara 
doğru roh:ıl rnlı:ıt yürüdiinı. 

Ne k:ıclıır )'Ü rlidllğilmü bilmiyor 
dum .• Dört ~ol ağzıntl:ı lıııraı> ''e 
r.:ıki bir nıez:ırlık Eıiiziimc ilişti. 
Mcznrlıkln dolaşan hlfr;i vardı. 
Dlkkalle bnktım: Bu U:ırnltıı. 

Davut lıirnz sonrn meıııdıJ.:t:ın 
cıktı ve ileriye ıloğrıı yiirüılil. o 
vnkıt lıenimle karşılaştı l"e kork· 
muş sihi titredi: 

- Siz lıur:ılnrdl1sınıJ: Jı:ı ... fll'lkis 
lı:mım. 

Şapk:ısını cıkardı \'e eliyle alnı
m sileli: 

- Sizi bu tıcmbeyoz elbiseyle 
nıez:ırlıkta güriinr.c :ıdctıı korktum. 

- Bıır:ılara k:ıdnr geımeğe gel· 
ıııi5li111. 

- fü•cl lmr:ıları çok siizclelir. 
Bir:ız ileride de ~Icrıneı·kuyu wr
dır. Mrrmerkuyu lı:ıklkotcn t:ırihl 
bir eser sayılır. Topıız.oı!lıı Hüsrev 
p:ışa yarıl ırınış .. A({zı ve kenar dıı· 
'':ırlnrı lı:ılis mermerdendir. JI:iliı 
seyy:ıhlnr gelir \'e bakarlar. 

dcnbirc mulınfızın ark:ısınn cullan· koı":ım:ııı :ı~:ıçl:ır <lökülilr, -
dı ve neye uğr:ıılığını bilemeyen d:ıll:ır tnkılır, dnllnrın ur~~iı~ 
nöbetçiyi yüksek kıılc <lu\·nrmc.l:ııı gurenk mumlar nsıhrdı. BU) ftl 
nşıığıyn fırlottı. ğflnlerdc yapılan bu b:ıl.ıtı~1ıcr 

Nöbetçinin elurdu~ıı noktnda k:ıie UzcrJncle mücevherler, ııı o 
dU'\":ırı Lıir ynm:ıcın dik nokt:ı-:ına kılıuış bulunurdu, buntorııst 
yerleşmiş bulunuyordu, Kanlı K:ıı- nınııl:ır N:ılıil der erdi) ı.( 
t:ıl Jııırndnn bir tavş:ın gilıi knydı.. sol::ıklnrıoın bir çoğunn ~ 
Artık hür ve scrlıesltl. c:ık k:ıdar kocaman oJdUH ~ 

l\l:ılıbeslnuen kaç:111 Iı:ıydudun Sar:ı:,·meyd:ınındnn Eyfibe ııl 
ilk isi eski urknduşlnrından IJirisini hlr çok ' soknklıırdnn ı 
lmlmnk, onu Yenedlltte Eluiznyı n· yıktırılnr:ık olayın geçm~~1 "'ıt 
raınnl;n memur etmek oldıı. Az zn- edilmişti. Fat ... n Sullnn dır~~çer 
m:ın sonra dönen nrknıl:ıı;ı ona ı;:ırayına gümüş bir nrnb:ı \~ 
Sl'''silisiniıı hazin lıikllyesini nn· de, önele S!!tlrnznm ve vükC 1 
!attı : iiıcrinde yilriidlil?ü holde ,1 
muiınyı lınb:ısı 1"inos ndosına bill! çok az sördüAü .bll>·Ulı 

,;öndcriyormuş, Türkler yakalamış, tan:ılı bir olnyla gitmişti. lfl' 
lstnnhul:ı göliirmüşler, belki Esir (De~ 

-ısıanbul Mıntaka Liman Reisliğind~ 
21 hazlrıın 9f0 glinU Ada.tar o.rkr.sınılakl anha.da bUyUk toplarla; 

pıiacal:tır. Bu el.vardan geçecek meraklbin mUteyakkiz bulunınıı.l 
olunur. (5099~----------mıı-mı_mı ____ -': 

na ( L) gell.rao kırmızılı oıur • 
luk, 9 - Yama, ba§ma (1') t # 
hUkUındıır olur, teral not.adi ' " 1 

3 
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Soldan sap: 
ı - Haftanın b1r gUnU. 2 - Dlr 

rlns pamuk tohumu, bnşUstUne, 3 -
Becerlkslz, ince kurum, • - Lrı.hza, 
ı;ehir harici yollnr, 15 - Kısımlar, ııo

tn, - lllblscnin boyun tııraıı, 7 -
Ka§ ile saç ıı.rasr, ı;abuk, 8 - So.'lU" 

Verh:ıl Bahanın uykusundaki s:ı· 
yıklamıılnrı lı:ıtırladını: "Mermer 
kuyu" demişti. Bu uüşüııce ile ll:ı
,·ut beni Mennerkuyuyıı kadar ,;ö· 
lürmeslnl rica ettim. Bu rica Dnvu· 
du oıll'ta üfkl'lendirıJi: 

- l\lermerl·u)·u, ılt•ıliı tekin de
ğildir. Böyle ııkş:ıın i.iıerleri giirü· 
lrmcz .• Sbnrn adamı hayl:tr çnrp:ır. 
Hem size açıkça blrşey söyliyeyim 
mi? lluraya neye gl'ldiniz'l Bir da· 
lı:ı snkııı ü1.<'rlııize ,·uzirc olınay:ın 
işlere karışm:ıJ,•m. Bu sö~·ledikleri
mi her vnkıl lıntırlorsaııız 1nr:ır 
etmezsiniz. • 

KC'nılinıi toplnm:ığa vakıt buhna· 
dan D:ınıdu UÖ2:ılen haybeıtiııı. 
Endişeli eııılişcli eve döıııliinı. 

Esma heni kar~ıludı, gezintiıııe 
(loir sualll'r sordu, Ferc.Janenin sıh· 
h:ılinc clnir lııılıerler Yerdi \'e ben
den D;\'nlılı. Yıılnız m:ıs:ıra bakıır 
h:ıkmnı. içerisinde Yeronnl bulunun 
lmtııııun kaybolduğunu ıınladıın. 
Hu da zaten endişeli ol:ın zihnimi 
bir k:ıt dnha hulanılırc.Jı. Ferdnne 
heıı yokken od:ıy:ı Esmudun h:ışkn 
J.:iımeniıı girmediğini' :oöy!üyorchı. 

Bu ak~anı s:ınt dokm:a do~nı Ali· 
ye lllC'rd(\'Clllerİ çıkarken neresi 
kesilmiş Lir halde yanıma geleli ve 
sordu: 

- Jlıuıtnmız nasıl.. 7.nnneıll'rirn 
iyileşti artık. Nasıl iyileştin mi 
ı:~rctane? •. Bizi övle korkuttun ki. 

Ferd:ınc hafif bir sesle: 

.Anket. J 
ı·uk:ırdan aptı: ~ı 
ı - · llkbaharm yaba.Dl çl .,,~ 

den, ltasabuı sattığı, 2 - ııuc 
8 - Terci çalgıdır, uS, ' - el. 
ııı:, ~ - Tersi sual eder dııt• 
ba.5ma (l) gel! rıc bUyilk 0111-
Tcrsi cchennemdlr. 7 - pllB # 
na. (L) gelirse bir erkek lBıxı16~ Tersl esmeltten emirdir. St.1) 

S!ığ ve sol eller, aonWla (~'..tf 
melün olur. 10 - Varını b0'5'°" 
cama. _,ııı 

49 No. lı bııJmacamam ~ 
Soldım sap: _,,t$~ 
1 - &ıy!iye, 2 - Kasa, lJ"" ~ 

Utanma!:, 4 - ŞmgırdılJll&• 
R, Eazım, 6 - Ani, 7 - N~,'.o. 
8 - .Milyoner, 9 - AlA, R\JY 
Zemmeden. 

- İyiyim, dedi. Esıtl~I 
olnn 1.ıiteni b:ınıı anlattı. f 
bC'tı 1 zehirleme!.. istcın 
söre ... 

Sustu ve y:ıngözle bono 
sonra devam etti: 1 

_ Esınn hanını yaş:ınıııP1 
hanıma horclu olduğumll ııJ 
U:ına kalırsa bnşımn bU ~ 
sizliğim yiizünden geldl·eıııı 
nıeleri Delk.is hanımın JJI 
mı:rac:ıktım.. Yedinci ·~·e 
1511!1 ... Kızı! s:ıclı kadın ... . ~ 

.Aliye l•erdnnenln sa>~~ 
sandı ve y:ıtak üzerine e 11 

_ H:ıydi yavrum, u)1ı~ 
Doktor sörledi, ellı:ımdüll , 
keyi ntlııtmışsın. Bereı!el~,ç 
Belki" hnııını buradn l>"·JI".: 
şaşırmadan ynpılmosı J~I~ 
şeyleri yaptık ve seni ~0.,rt 

Fcrılanc yarı şliphe •' 11e 
neıtnrlık dolu lıir bııkışl• 
dilkten sonra: ~ 

- Evet, dedi. Fakat bO fli 
mclcri onun elln<lcn alın~ ı.-ı' 
akıllıc:ı hir iş olurdu. \ 11

11,.. 
bu işi mahsus yapınııdı ~1 ı:ı 

- Tnbil değilml ya rı:ı 
rünnıez kaza diye işte l>U rı' 
Fakut si'11di her Is yolll .. i 

' • ~ıy 
llcllds hanım sıın:ı b!l ı:ıı 
birkaç gün dah:ı burıırl0r1 111ı 

- Aff~dersinlz efen ıı 
hen yaJn ız kolırsnın ıJ.ıll 

0 fyl olurum. (fJeV 


