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Cebelüttarık'ın zaptından sonra ha
reketi lltalyan filosu himaye ed.ecek 
H oto-~ ır b l\JI ~ lY lf1) 

K©ınrlt Cö<§llill© öD~ 
Balkanların 

Girid adası 
Civarındaki 
Deniz hacbı 

lk (Q) lfi) lY ~t lUJ 
Portekızin ingiliz garantisinden vaz

geçmesi talep editn1ek Uzere 

ispanyada harp 
nümayişleri oluyor 

vaziyeti 
Bir ltalyan gazetesine göre 

Bılhassa Yugoslavya
da gayri dostane imiş 

ltalyanlar Bartelemo 
kruvazörünün 

battığını itiraf ettiler 
l lıu.ıı;acla bir mahal, 20 (a. a.) -
lnJ~·tn umumt kararglıhının 4 t nu

•.ııırn ı ı l~hllği: 
, Ui:iıı !ecir vnkli. Girid odası el
i 8l"ınrJa 5000 tonlu!> Giov:ınni De/! Bonde Mere \"C nartolonıeo Col-
1 ~0rıi İ 5iın lcrindeki kru,·ozörlerlmb 
{~ Si<!ncy lipiıule 7000 tonluk iki 
k l'\ı\·azör 'e 4 ıııulırihden ınürck
ı. ~P bir l nglliz filosu arasında fic 
ı ~·~ l &fi ren hir muhıın·be olmuştur. 

ıı•ın ' 1 • . b . -
1 11~ • on .ıııv ,·et erı n ın :ırız us-

rWLı~- - 1 ' 1 ltı .ıune rağmen krııvaztır en nı 7. 

h llh:ır,.lıerc t 11lu5arnk dfi<ımrını r~ır 
~a tıltratını~larclır. H~)ıı 1t h1r 

Fransa toprak 
ış.erıne dönerken 
liallcdilecek mühim 
meseleler karşısında 

Halk, nasıl 
tnemnun edilecek? 
/\ Clerınont - Ferrand, 20 (A. 
aı~) - "Toprağa <lönil!" başlığı 
&irı~da .!an gazetesi başmakale. 
tac c ~oylcrde el emeğinin müs
hU:~ ıhtiyaçlarını önlemek için 
Vi ~etin aldığı kararları tas.. 

P ctm!ktedir . 

noktnsına mermi lsobf't eden ,.e ha 
reketsiz kalan B:ırtolomeo Colleoni 
kruvoıöru, kı::hramunca muharebe 
ederek hatmıştır. Mfirctıchatındıın 
bir kısmının kurtarı l dıiıı znnnedil.. 
mcktcdir. Bombardıman fi:ol:ırı

miı düşmanın deniz kun·etlerine 
yakla~arak tıunlurı bir knç kere 
lıombıırclımıın elm işler ve krııYa

zörlere bir kaç mermi isabet eıtir
mlşlc rcl ir. 

Bir düşman ~ı-rnlsi ııle, Jer için. 
de batmışı ır. llütnn ta) y:ırelerimlz 
o~ıerine dünmüferdir. 

McmlRkette 
Sanat sahiplerine 
büyük ıhtıyaç var 

Bu aebebtcn ortaokul
larda bu sene sanat ted

risatı yapılacak 

Maarlt \•eklll~ meınlekctın okul 
ihtiyacı etrafında vlt.ıyet ııın.ari! mU· 
d!lz'l:lklerlle umum mu:etl..l,}Jcriıı ver
diği raporları tetkik etmek.cdır. 

Bu ra;>orlara ı:;ure yurc.ıuıı muhtell! 
vflayeUerlnde 2:> ortaokulla 10 llsenJzı 
daha açılmaııma ibayac; vardır. Okul· 

Jarm aç:Iacağt vUAyeller kts3 bir za· 

.Ne\')'ork 20 - HlUcrin dUnkU nut· 
kuna lngilteı enin siyasi ına.h!illerln· 

de gıistcrılt:n alakusızhi<tnn sonra 
Alm&n b.iJcumuna berı:uı intizar edil · 
mektedir. 

Filhakika nutku yenl bir t:a.ktm 
hA.d.l.sclımn IJı.l<•p cdccoğl ııUphooiz bu· 
lunuyor. JııpoLya jeni kurulan kabl 
ne ile Mih-.er devleUerına dahil ya• 
km bir vı!Ziyet aldıktan ~ka Ia· 
panya.nm da bugün yarm Almanya 
ve Italya lle Akdcnizde blr 1§ birliği 
yapm83l muhu:mcldlr.Bu ,....kdlrde Al 
man hücumu Britanyrı. adalarmdaD 
daha eV\·cı lapanya ilo muıtcreken 

Cebelütınrıı< l~criue vukubulacak; 
a ynca Akdeniz ve AUanUktek1 lngil· 
t ere deniz kuvveUerl lkl kısma aynl· 
dıkta.n sonra bunların birer birer im· 
ha.ama ı:alı§ılacak ve ancak bu ha.re· 
ketten sonradır ki denizlerde aerbeı· 
t.ı.J.n1 teıııln etmiı ole.ıı İtalya Atlan· 
tlğe kolayca ı:ıkabllecekUr. tıte uıl 

Brtta.nyıı. adalarına yapılacak hUcum 
bundan sonra vaki olacak; Almanya· 
nm adalara ihraç barck.tlni İtalyan 
donanması himayesi altına alacaktır. 

Şimdilik Aınerlka aııkert ve ılyaa1 

mahtillerinde Alman p13.nı böyle tef· 
a1r edllmektcdlr. 

lSJ'ANY.\DAK t NO.ı.UA l'lŞLER 

Londra 20 - :Madrittı:n gelen ha
berlere göre t.spanyanm her l3ratm• 
da lspanya ıırıpara torlu~'llnun ihyası 

için nilmayliJler yapılmaktadır. BUyUk 
fe.hlrlerde dıvarlara asılın13 olım a · 
ti§lerle tspanyanın tabii haklu olan 
Cebelüttarık ve Afrllıa1:ıki mllı;lcııı· 

lekeler in iadesi lstenmeİ\.tcdır. Dig-er 
taraftan numayi~ı:iler Portel,lzın ıl~ 

tamameıı mUstakll ve ıılçlı.r .:ıe~·t~ı 

telirl altında bulunnıamnsmı talep 
etmektedir. 

Sokaklara asılı olan &!işlerd" sılf'Lbı 
JU çekmlıı bir f'aalı asker lspanyol 
lmpara.torıu~nu temıııl etmekti' ve 
bu resmin altında Jspanyaya Uh:ıkı i.ı 

tenen yerler bildirilmektedir. 

l~PANYA Mlll'.'J-.l:, 11 1;n.1::. 
ntLE D.\İl\IA ıa:r. \n;:n 

Madrltl, 20 ( • .. A·) - Stcfanl: 
Bütün bpanyol gazelPleri g"nC'. 

ral Franko tarafmıla\l yapılan be
yanattan bilhassa bu beyanatın 
mUatakbcl lııp:ınya imparatorlu
ğundan cahı;edcn kt.'\mmrlnn eitn· 
yL:ıle bahsetmektedlrJrr. 

Gaze t eler, ispanyanın· daima 
mihver de\'i"tleri ile bcrabnr yU
rllmesi 13.zımg"1 ·liği husu:mnda ıs· 
ıar e tmekten ve hpnnyayı hu L\f 
devletten ve hllha ... •a ltalyadan a. 
ymnak iç'n tn-:-iliı:lcr tara ~ımhn 
sar!edik' ga,·retlcrin bo-3 gilli
ğint, c:Unkl. Husolininin l "pnm·ol 
milletin i }-.~;:ın·abilccck ,.,.~a,..e 

zincir c,lan l"'i:ınct~3rlı!< zinciri ilr 
bağlnndıt"rn• fül .. t" r"ler""':t,.,., ... ,.. .. 

(D •\'ıtmı 2 lnc-1 cn\· fnıl" l 

Roma, 'iıJ (a. a.J - Sıcr.ıııı: 
llart :ılı:C Hclazioııi intcrııa7.lon:ılc 

şöyle :ra mıak l r.dır: 
Il:ı lhıın ıııcmk!il'ıl\!rllliıı \'fllllcliıı 

de lıil.ı:hs:ı ~on ile din ve .\ilin ilı 
~örü~rnclc:rıııılcıı 'uııı ıı hır .:nşrk
lik lıa-;ıl ı ılııııı~ \'C tıu ıııı·ıı:lt!kelle

ri n clah·ı ~· nııli ılrıı yeni bir hli. 
l'Jıııl'I .ıl l ı!,l<1rı ı.ı irlihıın~ıiir. Fıı· 
ı.ıı ı . lıt'ı1:11. Lıızı yı:rll·rdu ve !Ji l lııt'> 
'a \'u~o,l:ıqada ınihv~r ılcvlclleri. 
ne ve hilhns'a ll 11~y:no !..arşı dos-

Amerikan 
donanması 
F. rnnsız Aiıtilleri 

r.ııntakasında 

Korsan Alman 
genrs ı nı ar ı yor 
Londra Z\J -- • ra.ı.ıııı: Antı .. crı nııı: 

takasında bir korsan GCmlslnın ıkı 

Inglllz muavın gemisini batu ını~ oı· 

muı dolayıslle, Amerıkıın donıırımn· 

l 
sr, k~ndl cr:ml;et mıntakaaı dnhllın 

de kor:mnl:k dpan bu &emlyi t.nhklkc 
memur cdilml~Ur. 

Balıık nıernleket
lec inde bıc hadise 

ltıc~az.ctc, ziraz.t i~lcrini idare et. 
fıll11 Üzer.e M~rcş;J Peten tara. 
tirnaan ~~ılen zatın şahsiyetirıe i
ltinı t gostermel:te ve yalnız t el
tcd· erde bulunmakla iktifa etmek 

man ıonra wlll olacaktır. Mub.tellf • Litvanya, Letonya ve Estonva 

Sovyet Cur11-ır. 

lt-;1'an'a nazaran davaya ild me
~ hakimdiı- : 

11 • Ur usu azalmış mıntakalara 
(:•,·ea·1 k · ·ı · g 
1 

·. ı e::e ıKı erın t evzii me.. 
t ~ es1 ve istihsal meı:ıelı:sidir. Ar. 

1;.,. fazla busclay istfüsal etmeme. 
•·ilr. 

lll Gazete yazısını ıu suretle bitir 
ektedir: • 

.., Zirai ietısadiyatımızda tuav. 
irıur ~ttiğim.iz inkılap bu dur . Bu 
lc·~ılap, yenilmesi lazımgclcn mut 
111 u at hctaba katılarak ve u de
··-r~iz olarak tamamlanmalıdır. 
f ~~rağa dönü-ı'' muvaffakıyet. 
!~21 1 ~.e taha!n:nül ctmiycn bir te. 

1~hbu~tür. Hü.Vımct emrinde bu. 
ıa;ı.a.n bütün mali ve m.'!n::vi vası. 
1 arı harekete ~etirrr.elidir. Fa
~: t":>prağa faclc rAilenlcri inlci. 

-ta ll(;ratmaktan çekinmelidir. 

vilAj"Ctlerde:ı bu yıl mezun olıı:ı ilko
kul ı.a:ebea1nln ea.yı~ ~0·50 bin aramı . 
dadır. 

Bu talebenin hemen ekserisinin t&· 
kip edeceği okullarr:ı ortaokul oldufu 
anla§ılmaktadır. Mıı.arlt vekilliği bu 
vaz.lyet k~uımda bazı tedbir ler dU· 
tünmeğe ba~lamııtır. 

EzcUmle talcbenuı bcmen hepsinin 
orta tcdrlaat kUltUrU verdikten 110nra 
aynca blr mealek ve ıanat bilgt.al 
ve kendilerine ell§f mel<ıkeal temlnl 
~lerl aranılacaktır. Orta t edrlnt 
mtıeaııcııelertnden mezun olan talebe· 
JIJıı eluıerlal memuriyetlere ta)1n edH 
ıa.ek lli:ere mUraca.nt etml;ılerdlr. Hal· 
buki bugün memlekette memurd.&11 
fazla unat snbıuıında değerli un.surla· 
ra 1hUycç vardır. 

Onun lçtn ilk \ "C orta tedrisat ıu· 
belertnde bu yıl hazırlanacak blr plAn 
dalrcılndc r.anrıt ~drtsatll\4 bııflana· 
caktır. Vcktılet bu busuııtn. tetk1kler 
yapmakta ve pUlnı haztrlıı.makta.dır. 

huriyetlerine 
iltihak ed 

Londra 20 - Baltık memleketle· 
rlnden ~elen raporlar, Utvanya.. Lr 
tonya ve Eıtonyanın uosyallst Sovyet 
cumhurtycUert federasyonuna dahil 
olmak arzuS\ıııda olduklıı.rmı göster-
1;1ektedir . I.Jtvanyada bAkim olan tı · 

çl partili lıu bi rleşnıcye ytizde dok· 
u n tar&!tartlır. Letonya \'e Etton· 
yada da ayn ı şekilde Sovyet Ruaya i· 

le blrteımek arzu ve tema)illleri gö 
rülm.ektedir. 

Lltvanyada yapılan yenl intihap ne 
~e.sinde Ba~\ekll cumbıırrelsllğine 

~lınifUr. Yer.I hUkt)mel ve parU 
Sovyetlerle blrlcşmek tarattc.ı ıdır. Ea· 
tonyad& da halk parti11I Sovyet cum· 
hurlyetıert tederaayonıına dahll ol· 
~ yUzde doluıa.n taraftardır. 

• 
ıyor 
Bu vaziyet dahlhnde llç ku<;lık Bal 

tık devletinin yakında So::yallıt Sov· 
yet cumhuriyeUcrı federasyonuna da· 
hll olmııları beklenmektedir: Bu mem 
lekcUerdc halk caddelerde nliınayiş 
yapmakta ve ellerinde StaHn, Molo
tof ve Voro~llotun resimleri ile, "biz 
de Stalln tcşklllltı esaalyesl Jsteriz!,, 
yazılı levhalar ta§mıaktadırlar. 

tane nddı:ılılrncyecek bazı lıarekt'l
ltr ~ürrıı:ıı<.'kleuir. Bu lıııl, ,·üksck 
ıııalıfcllcrd·.! :.i:ra~t bir l'Clllilckfırlık 
yaıııldısı kıınnııtini le\ lid ctlcbılir. 

~e de ycnı Avrupa nizamını naz:ırı 

ilıbarn :ılmanın bu memleketlerin 
\'t'YO bu memleketin mcnrnnll<.'rl ik· 
ıiı.asınd:rn olduğu aşikardır. 
Hoııııı-llcrli n mihveri lır.zı mın

lııkalıırıla denini y:ıpnıış lıır zlh. 
niyetin ,.~ fikirlerin l :ışamnsına 
knrş ı miiJıımaha 1töstereı:nez. 

20 milyon 
dolarhk 

dumansız barut 
l'uşi11uton, 2U (a. a.) - Hnrhiyc 

nt>zııreli l)upor dö Nnınur kumpan· 
y:ısı ile duınansı:ı: top lrnrulu iınnll 
için 20 milyon dolnrlık lıir m uknc 
!~ nkdetınişür, Bir lı;aç gün cn·eı 
hıırJıiyc ııezareli aynı kumpany:ı. lle 
2.. milyoıı dofara ronl olacak l>ir 
lınrut fabrikası inşasına. :ıit bir mu 
l.:n"Clc i:uza elmiş ti. 

ı-------_..~ .. 
! Sondakika i 
j okuyucularına J 

~ bir kaç satır ı 

1 
SUN DAKl KA, lrnlcrin dün sc. ı 

r.~ sanı sekizde söylcdi~i siyasi i 
• nu tku, oku} uculanna lıütün dil:er İ 
'ı :ırkatlnşıar:ndıın dııha enci ,·enli. ! 
nu surcllt' '0:-\ 11AK KA, gün in 

i en son h.1berlerini vermek bakı. 
f ı:ıından bir kere clalıa ıemıı~ nz et· 
i mış lıulu,rnyor. 
•
1
: lJu, bimu için en bCh ilk bir . 
~rrcfdır ı 1 

1 Sa<lcce. Hillcrin nutkunu ve~. 
I ırıck için saat ı;ekızden Hiba:-cn 1 
i 'iııat on:ı hdar .. arretıiğimlı :r.a- ı· 

ı
n.ıı n, gazelcınlıiıt iki buçuk saat 
kadar dat-a geç k.ı l ruı:sına ~ebep 
olınt•ştur. KadıkC\y ,.c ban l!)ô 
semtine SO~ 0!\K I KA') ı ınnnlı•. i 
H'f bu ~chdıtleıı .ıönder<.'ıııcdik: i 
Okuyu,..:ı:Jrııuııın t,izi ıncızur gJ· ı 
reccklerir.~ ümid eder iz! 

Bu bah ste bir noktaya d aha 1-
ş:ıret etmek istcriı ki, SON DA. f 

, 1\11\.A, L~ kabil ınühını hAdi.selcrl : 
ol.uyucu.•.rına derhal yetiştirmek J 
1çln ııı ut.ı.f,aııtinden ~cc cıkalıilı r. f 
Ht-roen so~ li~ cliııı: Oku) uculıırı. İ 
mız bu nıu .. ıı.:~ııa z::ımanlarda bl.ı:i I 
beklestnler: <,:unl..fi SO~ DAKIKt . .' 1 
nın, mu•lak sureııe onlara verece , 
lU y eni bıı haber, :.eni bir vnk'o 11 

,.e hldise \ard ı r. 

Dünkü ~'!refli $1CÇI km eden doia· ı 
yı bir kerf' daha ıli7.ar ederiz. -
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lllTLER - J\ONT Ct.ANO 
l\lVLAKATl 

Yarınki at yarışları programı 52 

Hikaye 

Geçen giin soknktan kiremid dolu 
nrt>balar secti. Çok şükür .• I\allJim 
sevinçle çarpmaya lı:ışladı. Bu ki
remldlcr beylıude yere taşınmayo•
du: O civarda muhakkak surette 
bir C\' yapılıyordu. 

Yirmi seuede veyahut dnlıa nz 
bir zamanda her l old:ışın -hiç ol. 
mrzsa- hUyük bir oda ı olac:ık ... 
Hnttü nüCusumuz süratlc artmazs::ı •• 
.Her birimizin iki odası bile olur. 
Belki de ndıım bnşına iki od:ı bir 
banyo temin edilebilir. 

Yold:ış, o zaman kim bilir nasıl 
~:ı~:ıy:ıcn~ız? Od:ınm birinde ya
l'l:-ız. Otcklr.dc ele misarirlerinıızi 
kalıul ed:::rİl."~ Yn üçüncüsil ... Do~. 
rusu .. Düz ayak fıı.crinc Uç oda bir 
banyoya mrJik olmak için de l'Pİ

K R 1 Z 

Ve erleıı1'Jiln Küçüle. .Ali bir cari· 
yenin yanında, bugünkü Çapa Jle 
Ccrrahpa,a arasınd:ıki yangm yer 
)erinin hulundu~ıı s:ıha içerisinde 
yerleşmiş bulunan Akide kolunun 
karargahına yollandı. 

-x
PASAROFCADAN SONRA! 

l\11CUAEL ZOSCJIE.."iKO'dan 

Cevat T evlik Enson 

- Aydn oluz ruble Yermek şar.. ıııcrıuer süliın Y:trllı. Duv:ırlftrıla d:ı lwyıluk. Ila:ıyo oclaRıııd:ı 3·aşnıııııya 
tiyle siz; miikcmmcl lıir h:ınyo oda fcvlrnllıdc c:c·kor::ısyonı:ır y:ıpılmıti· :ıtışmışt:k. Yalnız hir ~ey lok canı. 
sına yerleştirebilirim, dedi. Donyo tı. Xe y:ızık ki im kııd:ır JQks Lir mııı sıkıyor<lu. Apnrtırnanda otu. 
orl:ısı eleyip geçmeyiniz .• G:ı~et Hib malı:ılde oıurııcak !Jir yer yoktu. ran lıisscdRı lnrdıı n hiri lıer akşnnı 

Hır. Uç nyıılc l'Olu ''nrdır. 'fabıt B:ınyonun 1<enarınn oturul::ıhilse bi- :nl:anmıık için b:ı.nyoyn geliyordu. 
hanyo odasında pencere l 'Oklur. L• le lrnyııl düşmek ınüınkündü. OtuJ l3u Yn~iyet !karşısında ailece hohla 
l.in, g:ıyet ın:ızbut bir kapısı ver. ı ulılc vererek lı:ıny;:ınun ken:ı.·ına l~ııh:ro.·duk. Bu insafsız: mııl sahibi. 
clır. Suyun bol olduğunu söylcmcl"• l::ılıııı clöşcimekten lJ:ışka bir c:ırP ne ynl\'arılım: 
lü%um gürmlyonım. Jstedlf!lniz za· bulaın:ıdı:n. - YoMa~! •• Pazardan p:;ınr:ı yı. 

ın:ın banyoyu sıcak su ile doldu- D:ınyo oı.tr.sın:ı ıaşmdıklan bir ek:ın ••. 
rup içine s1reblllrsinb:. ııy sonra e,·ıendim. Jyi l:nlbli bir Fıık:ıt bu adama bir türlü aöı 
Adcıma şu yolda ccvnp verdim: k:ıdm lıulınuşhım, Jyi J:albllliğin.- dinletemedi';: ve 1il idue yoluna 
- Yold ış .. Ben bıılık cıe:illm ki, drn olacak gnliba ... Onun da otura- vurduk. Çok geçmeden, geriden 

iLıde hirıle suya d:ılayıın. Kuru c:ık bir odr.sı l'Okt~. n:ınyo odaiı1 k:ıin Tn!Je•n geldi. Tnbit onu do 
yerele olurrunk isterim. Hem ele bu • rı:iinrlrn •:ınrlele k:ı\'lışanıııy:ıca~ı. mernıeı· sütunun Jrknsıııa yerleş· 
lıiks hanyo od:ı~ının klr11'1 bir:ı. ın. düşiinüyor ,.c ı;ok korkuyor. tirdik. 
ınfıh:ıliig:ılı. Daimi rutulıctiıulcn do. dıını. Foka:, !.:arını uir:ı:L mırın kt. l\ain valtlenı: 
la~ ı fiy:ıll:ı te111.i1At :rapro:ınız icub rın ellikten sonra: - Torunumun l;cşiğini snllama• 
eı.lcr. ' - iyi knlhli hısaal:ır bnıı~·o oda. ve, geldim ... Beni bu ze\'1'ten malı. 

Cc,·abcn: sında da yaşnynbilll'ler, dedi. Ilnt. nım edemcısiniı ya ... dedi. 
Yoldnşi:ır! .. Bir kaç zam:ındaııbe. - Yolclsş! .. Arzunuzu yerine 1:1". ta ikinci lıir ın,·nn y:ıp:ırak, ·yukarı - Sizi ilu :ı:evktcn mahrum et. 

ri l\IoSko,·ad:ı idim. Orııdan döneli tiremeyccesimdcn dolayı çok mfı. kısımda d:ı Jıir oclıımız olur. Sc., :niycceğim, dedim. Bu1•urun ... Arzu 

ce p:ıroyn Hıtlyaç vardır. 

pek ı;ok olmadı. lce<ssirlm, dedi. Bu npnrtımanın hep uk:ırd:ı ı·csimlcriııl çizrrsin. lll'n ettiğiniz k:ıdar s:ıllayınız:. Faka!, 
Oradnki tccrubelcrim sa)esiııdr ı benim dciiil,rlir; llissed:ırım. I>ı• rJc nşa~:d.ı ycnıek pişiririm. h:ınyoyu kaynar su ile doldurup 

bugün de larizin hakiki man:ısını ~rr hisseu:ırl:ırla konustuk \'C bu - J:ğ.-:r nınl sohibleri şeytan fi· h.rununuz ile beraber dibine dalsa. 
ilice anlamı, bulunuyorum. rıat iizerlne mutabık kaldık. kirli ins:ııılnr olmasaydılar odaya ııız daha iyi yaparsını:ı. 

l\losko\•aya gider r,ltmcz, elimdeki - Mademki öyle, ne yapalım?. hir ikinci tnvan ynpm k mümkün Karıma d::ı dedim ld: 
paket \•e 'nliılcrle sokaklard:ı do- Pek lıli'ı diyerek <lcrhnl cebimden C'h:rdıı. Halbuki blzimiki çok şey• ~ E~cr ... Daha IJ:ııı nkmba "' 
la~ıım: fal.::ı:, boş bir oda hulanın- otuz l'Uble çıkardım 'c Pline stl'ı.,. inn bir şey. Kunturaln "yerler ya. t.ıalliıkat !Jokli1·or:snıı.. Benden 

çuk Hat mes:ıft:de Olle su)ıt köıı· 
rüsünün ötesinde hlr miikiılcnıe 
mevzi tayin ederek yakın ·Lir ye. 
re ç:ıdırlarını l.aırmuşlnrdı. Nemçe· 
Jllcr de aynı mesafede me\'7.İ sıt· 
mı!I lıulunuyorl:ırdı • 

Mevsim yaz:, Osmıınh nıur:ılılıns· 
lır sof eftbbeler, ru2: men-e dlııtar
Jıır giymişler, divon rıthtlorlle sn~· 
lil atlara binmişlerdi, 

Önlerinde üçer )edek, telli çn. 
vuşlar, yüzden fazla Rumeli cy:ıte· 
ti nskerl, sekııcn nefer müsecllıılı 
·u millıı tDfekçi Yenfterl yQrü. 
yordu. 
Osmanlı murahlıoslannın here· 

kclilc beraber Xemte murnlıhnsları 
dahi hıırckct elliler. Nemçe mur:ıtı· 
h:ısları bizıat Prens Ojen ile Brl' 
,;r:ıl ruuh:ıfızı l':ılmandıın ihıırcıti. 
Onl:ınn ınııiyetinde dahi uc ~ iiz 
kadar Seltad ismini \ 'trftlkll'ri ıle· 
mir zırhlııra bürfinmü' pi:rncle ,.e 
sih·ııri askeri bulnnuyordıı, Her iki 
taraf mur:ıhhasları mcYklf olarnk 
~hınr t>dilmi5 Nemçe çadırlıırınB 
indi. Dlr miktar istlrnhat etlilt r. 
Tava:o;suta memur İngiltere elçiı;I 
tar:ıfından hazırlanmış taze $lıraP 
ve buzlu ~araplarla blHün mıırtıh· 
11ular izaz ve ikrnm edildiler. k 
tlrabnt ve nfıırlanma bittikten ı;on' 
ra ınüUleme icin haıırlanmış oJ:'llı 
O nunlı çarlmna ,;eçtller. H11r11d• 
Adet üzerine munıhhaslnr blribirİ· 
ne tanıştırıldı. IT:ıl \'C hntıı· sı•ııl 
edildi, Sonra lngillere elçisi Ku,·o· 
Jır Şiton söze bn,lndı: 

- Devleti Aliyye ile dc,·letl çıı· 
ı;arire beyninde nıkıılıulan buAıil 
AdaYct ,.e hıl:\rfi !>ıkak rlefi olur 
vifııkü iıtifak:ı tebdil olunmak i\·iıı 
sıılhu sclahu mübareki nıilkhlcıne 
ve akdelnıek için tartıfcynln mıırrılı 
h:ısnt bir yere cemcİmc~e ta .. 
\·a~sulıımu7. hascbllc memur oıtnıı~· 
hık. Bihamdilliıh müye<ıMır oımııtı· 
Jn mükalemeye iııraz !Juyurun. Me' 
ınuldür ki tarafeynin şamına lu~·ılı: 
veçhile husul pczlr oJn. 

Bundan ~onra müzakereler b:ı~· 
ladı. :.tüzokcrelcr ·çok uıun ,.e ~ok 
ç.ctin oldu. ::\emre munılıh:ısı:ırı 
Ycnc•lik nıurahha !arının f!ahi mu· 
zakcreye dahil edilmesi fdn ısrar 
ellil"r. Rn t111cp rnechurC'n kolıUl 
edildi. Miiznkerelerin Mnunıfa \'r.' 
ncdiklil<'r .Morcrlen elr;ı·l.ıııe~i kil' 
bul ctıll('r, Fakat D:ılmocyıı. Arıııı
v11ıtuk. JTer~dk te 7:ııhtcıı iği ınaJıııl· 
lcri nıııhafa7.a etmeleri dt> ıakarriır 
elti. Xcmçelller de Belgralla t . .. :ı· 
lıer ş:m:ııt Sıı·Listıın Scmcn•Icrc. 
'ifnmşuvtır r:rıııcıi, 'fıına ile Tnnıı 
nehirleri ara<ınclıı l·iiçük Cl~h cli3 c 
m:ınır ol:ın kıt'tıvı k:ızandıl:ır. 

Pııs:ırufç.'\ m~ahedesi Osnıaııll 
del'Jetinin z:ıı'3rınn rıktedilmlş ııır 
muahede iui. Fııkat ba,ın Jııırptrıı 
kat'iyen hazzetmiren Ccllneü ı\ h' 
mel olmak lizere biitGn memleket 
bu müzminleşen muharebeden tu· 
nınmlle kurtulmuş olmaktnn do~ıııt 
derin bir memnuniyet içerisinde)'• 
di. 

Padişah sulhun akdi haberini 
öğrenince pek memnun oldu. Huil"' 
ticılcn döııen sc\'gili S:ıdı·iızaıııı blı' 
zı.ıt karşıladı, Hadimkiiyiinc ikodıır 
gidip orn<l::ı lıazırlnnnn çıı<lırdo İS• 
lir:ıhnt ederek dıım:ıdını lıcklcdi. 

Serdar T:krcru Damat l!Jrııfıiıll 
Paşıının ~cherle heralıcr lııızır1:ın· 
mış bü~·ük bir alnyla yakla~m:ıı.t:ı 
oltlııf;u lıaheri gelir gelnıe:r. J>a(li~• 11 

inci h:ışy:ılı atma hlnerek çcyrclı: 
saat li::ıdıır yün1dü. Ye Dınnadı' 
nm Releccel?i yol üıcrindekl Jlfr 
tepede tlurdıı. 
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Sôldan :wfja: 
1) Etr.ıfı:1da (Ok güriilHi çık•1rı 

bir şehir, ııebalın lıir kısmı, :! l ıM9" 
ha gednc~ Lıır:ıkıı·, sılılıaı iı;iıı {J:-· 

clolı )er: a) Hir çi~l'f.:, mııııllık: il 
S:ınaı, bir sı.or, n~ dııılık: ~) g,·Jcr• 
de kıılluııılı,·, ııınyiler için k:ııı: hl 
Yr.mek, farı.ı:a ıı, bir noi11; i) u.r 
rıeyY:\ n8acı; 8) Fransızca nıilı' er, 
!ll O<lun yanınca bırakır. rlatlıJı .;o
cuk; l 0) Omrün son tlmmıı. 

l'ukardcrn aşaiiı: 
1) Tehlik<'ll bir hııst:ılık; 2) 'fcJ11 

hih, bir renk, bir nota; S) Dlr ııc'; 
bıçak; 4) Argo Jia:ıniyle ölmek: f, 
Ek, esas; 6) Demeden ölünür, de'"r 
ıı&kte bulunur; 7) Bir sebze; 8) ı~ı; 
pırdıımayaa, utanma; 9) SilsJü: 1 
l':ızar, seıdntl yeri, 

c:ım. Mlltem:ıdl:rcn so'·:ıkları dolaşa lırdım. pılnmaz" clıye yozclı. Nereden do :;akhıın:ı. 
uoln~:ı pakctlerimln yarısını k:ıyhct l~rte l rlin b:ıııyo od:ısın:ı yerleş. :ıkıl elli hilmcm ki'?... - Bcl°ki, pask:ıly:ıda kardc~iıu Soldan. ,a§u: 
!ıo ,.c lılraz crbestlcdim. rniş bıı'unuyordum. llckikaten, h:ııı ntınyo oti::ısındıı tRdıl.\t :. apnıa_ gcıır, dedi. 73 nrımorolr bilmecemirln lıallİ~) 
Nih:ı:ret blıyk bir CYİn merdiven- ) o oıfosı s:ıyct lilkslll, lıcr l:ırııf dan y:ı~Jmnyn hno:l:ıclık. Kain biraderimin wlıur cylenıe- 1) Kala.balık; 2), Ahiret. rus; ~ 

l~:-in<lrn l::ıcn bir :ıdnm y.ınım:ı yalı k:ır gıbi henız nıc-mrmcr ,.e çini. On Jıh· ny o;onrn lıir ele (ocu 11• .sini beklen.etlen Mosko\·:ıdnrı ayn). Tlnm:uan,_:.,; ')AlA,elc, ~-ur: 5)1"111 1~ 
- Hayır, gelen bfr alacaklı de ı ':ıral<: lcrk ~ü ,k•·Pıı-ştı. U,r bı; tnnc ele nıııl r·,:.n ı;e\li. ı~ı ılni Yulııclra ı1•m. Sinı<li, nyJ:ııı ry:ı posta ile i, c: (j) u, 11mau, us; 7) LlmnJ, el10

1~ 
fıl,bmru~ ~~d ısteymbrr~------------~-------------------------------•u•~•l:ı•r•a-p.:ıı•~-g•J•n•d•r•ri~>•o•n•ım_. ___ ~8)An,e~~~;~~~~nı;1• 
mii.§terinizdi!.. tentür, m. · 
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