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lngiliz tayyareleri dün Ro-
mayı bombardıman etti/e,; 
Par isin müdaf ausı için ico:b eden bütün 

tedbirler alındı 

Milli Şef 
Ankaraya avdet 

buyurdular 
Ankara 12(Hususi) - Bir 

haftadan beri Trakyada tef 
tişlerde bulunan Cümhurrei 
simiz Milli Şef ismet lnönü 

bugün hususi trenle şehrimize 

Almanlar, seri bir netice almak için ellerinde mevcud bütün dönmüş ve istasyonda Bü~ük 
Millet Meclisi Reisi Abdül-

ihtiyat kuvvetlerini ve hatta talim tauklarını bile cepheye halik Renda ve ~Başvekil 
siirdüler - lngiliz Nazırları Pariste - Habeş lrnparatoru Lon- Doktor Refik Saydam il~ Ge· 

draya geldi -Yakalanan ve batırılan Italyan gemileri 40 buıdu nel Kurmay Başkanı 
Mare~al Fevzi Çakmak ve 

Paris 12 A. A. - Ha - ı ler yeniden bombardıman e- ı MıSıR BAŞVEKİLİNİN Parti Genel Sekreteri, Vekil 
"'as Ajansı bildiriyor : dilmiştir. Taı·ablus garp ü- SÖZLERi Jer, Mebuslar ve güzide bir 

Almanlar, seri ve kati bir zerine bir akın yapan İngiliz Kahire 12 A.A.- Mısır kalabalık ile istasyoe ·civarını: 
b:tice almak için fevkalade tayyareleri ltalyan askeri Başvel<ili Ali Mahir Paşa, .dolduran kesif bir halk kütle 
Uyük bir gayret sarfetmek- hedefleri ile bir limanda bu hükumelin her türlü tedbiri si tarafından coşkun tezahü 

tcdirler. Bu maksatla bugün lunan iki denizaltı ve bir aldığım bildirmiş ve Mısır ratla karşılanmışlardır. 
f'fakla beraber 100 fırkadan harp gemisini bombalamışlar halkı ile ecnebileri sakin ve l k d 
'ıla askerle hücuma başla·~. dır. Masu limanındaki Jtal- azimkar durmağa davet eyle Ş Qll Un Un Q 
~ışl~rd'~· Maji~o hattında yan filosu da bombardıman miştir. Başvekil, hiçbir suçun Yapılacak!değişiklik1 A çbır bır faal.ayet yoktur. edilmiş, bir İtalyan tayyaresi cezasız kalmıyacağmı da ila· 12 AA 1 k 
"\( l l d d Ankara . . - ş a inan ar e lerın e mevcu u du"şu"ru"lmu··ştu"r. \'e etmiştir. 
•qJ k d ı nununun 3 üncii maddesi 
d an tan larm yerini 0 - Habeş imparatoru Hailese Mısırın muhtelit yerlerin d 
ll k' Al d mucibince 16 yaşın an yuka· h· rma üzr.re manya a • lasi, vaziyetin inkişaf ve sey d~ bulunan İtalyan tebaaları k d işçilerin gec 1 • 

ı_ •!inde mevcud bütün tank· rini takip içi o Londraya gel· kamil en tevkif iolunarak tec· rı a ın h kk d . e eyın 
14tı ve bu arada talim tank· b "d k 1 • .. d .1 çalışmaması a ın akı yasa 
L miştir. Süveyş kanalı om - rı aınp arına gon erı - 1 y l k b . 
ıqıın1 da cepheye sürmüşler İ mı'şl .. rdı'r. gın ge ece sene azıran ayı 
d boştur. Burada ngiliz harp .., 
ir. gemilerinde başka gemi gö· Mısır hükumeti. İtalya ile na kadar kaldırılması Ve-

Bütütün bu fevke1lade · ~ ·· b ti · · k t t killer heyetince kabul ve tas t rünmemektedir. sıyası munase e erıııı a e - "b 
~Yrete =rağmen, Almanlar . f vı olunmuştur. 
"tıcak Sen nehrini bir kaç ilk ltlyan tebliği 7~~AV_µTLUKTA HARP Paris büyük 
;oktada geçebilmeğe muvaf· Roma 12 A. A. - Bu- iLAN ETMiŞ Eı " • 
ı'k olmuşlar ve .. birçok yer· giin neşredilen ~ilk İtalyan Tiran l2 A.A. - Arna· çımzz 
Ctde t p ağı [adım adım harp tebligy inde, askni kuv-

o r vutluk hükumeti İngiltere ve lıı.iidafaa eden Fransız kuv· vetlerin evvelce derpiş edi- F 1 h h d Başvekil muavini-
\' ransa i e arp alin e ol· 
Ctlerinin mukabil taarruzla· len ntıktalara yerleştikleri duğunu ve Musolioinin Ar le görü~;tü 

tıııa uğramışlardır. İt 1 t a l · · Malta A T k ayan ayy re erınm • navutluk orı.lusununda başku Paris 12 A . · - ür iye-
\ Düşman Verdön civarın· daki askeri hedefleri bom - mandam bulunduğu'lu ilan nin Paris Büyük Elçisi, Baş-
~dki tazyikım da arttırmak· bardıman ettikleri, İngiliz ~ylemiştir. vekil Reynonun cephede bu 

ır. Reyms meydan tayyarelerinin Tarablusugarp y AKALANAN !TAL y AN lunmac;ı müm1sebetile Başve· 
~llharebesi inkişaf ediyor. ve Habeşistana yaptıkları hü EMİL 1 kil muavinini ziyaret ederek 
11
Urada Fransız hatları biraz cumların tarledilerek iki düş ü ER 

le · Londra 12 - Röyter bildiri- kendisile uzun müddet gö-
tıye alınmıştır. man tayyaresinin düşürüldü- Sonu ikincide rüşmüştür. 

~ Parisin müdafaası muha- ğü beyan edilmektedir. !!!:!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~ 
bebesi artık tam bir surette Alnıanlar lsviçreyi EN SON DAKİKA 

' p'şlamış bulunmaktadır. bombalıvorlar Parisin 48 ki/oınefre şimalin -
\ tansızlar şehrin şimalinde ki .... 

lllvvt!tli mevzilere yerl~şmiş· Bern 12 A.A.·- Alman deşiddef/i bit muharebe 
Ctdir, tayyareleri dün Lozan ve Ce 

" Hava muharebeleri dün nevre üzerir..de uçara.c bura- başladı 
: bugün çok şiddetli ol - lara bombalar atmışlardır. 
d llş, Manştan Alman budu - 4 ölü vel 9 yaralı vardır 
d~lla kadar olan mıı::takada Düşen bombalar, Lozan ci
ttı~lrnaıı hatları ve gerileri varındaki Şimendöfer hat
d Uttefik tayyareler tarafın - tını tahrib etmiştir. 
"

11 bombalanmıştır. 
liı Paria 12 A. A. - lngi
ıtı · 11~aşvekili ile .harbiye ve 
~~111 ~üd~,faa Nazırları bu · 
v. :'- F tansa ya gelerek harp 

~ .. ~ıy . ,., . 
\.tcdb· etı hakkında a!ınacak 
ltt itleri konuşarak karar· 

•lınışlardır. 
~-~on~ra 12 A. A. - ltal· 
3/ d Aı~nsı bu2ün Romada 
iiat ~kıka süren bir tehlike 
lc..ı.ctı Verildiğini bildirmek-

"''r Rltoı c · .. oy terin i!ldığı haber 
~i b\l R~re, İngiliz tayyarele· 
keşif R~n İtalya üzerinde .bir 
1\Qkta1il;uşu yapaı ak bazı 
daki 6 ve bilhassa Roma· 
it ask • h lırı10ı erı edeflere bomba 
!'l,~;rdır. Diğer taraftan 

'•tındaki askeri hedef 

Amerika 
Müttefiklere siDtat 
le yardım ediyor 
VaşiJ~gton 12 A.A.- A· 

merika hükumeti, Amerika 
ordusunun ihtiyacından faz
la olan bütün harp malze· 
mesinin der hal müttefiklere 
verilmesini karar altına al· 
mıştır. Bundan b"şka ordu· 
nun elinde bulunan 38 mil· 
yon Dolar kıymetindeki çelik 
ve de-mir de müttefiklere sa

tılacaktır; Müttefiklere aıa .ıi 
yardımda bulunmak için A
merik:adaki cereyan her gün 
biraz daha hızlanmaktadır. 

Almanlar bütiin mevcutlannı cepheye 
sürdüler 

Paris 13 A. A. - Dün akşam ve l.ıu sabah neşredi· 
l~n FranSlZ resmi tebliğine göre cevhede vaziyetin hü
lasası şudur : Ruenden Verdöne kada Seıı nehri üzerin
d~ düşman müt~addit noktalardan nehri geçmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Marn üzerine şimalden gelen düşman fırkaları nehrin 
cenup sahiline geçmt'ğe muvaffak olmuşlardır . Bu mu· 

h1rehele-re Almanyadan getirilen tam mevcutlu bir motörize 
kolordu iştirak eylemiş,bu tazyik karşısında emir alanFransıı 
kuvvetleri adım adım geri çekilerek Parisin48kilometre şima-

linde tesis edilPıl yeni mevziler~ yerleşmektedirler. Cep 
henin hey~ti umunıiyesinde muharebe daima daha şiddet 
li olarak devam etmektedir. Hava kuvvetleri dün düşma 
mn geri hatlarını ve askeri ht>defleri bombardıman eyle 
mişlerdir. 

ltalya üzerinde lnı?iljz tayyareleri 
Loadra 13 A.A.-Ağır bombardıman tayyareleri dün 

ltalyanın muhtelif şehirleri iizerinde uçarak askeri hedef 
leri bombardlman eyleymişlerdir. iki tayyare üssüne dön 
memiştir. 

HAtıralar : 4 

"Alıcı kuşun 
Ömrü az olur,, 

Tiırk vecizelerinden ata
lar sözü, bu darbımesel; em
sal istemiyen hakikatlerden· 
dir. 

Genç bir şahinin gölge
de yatdn keklik sürüsüne sal
dırırken ağacın dalıııa sapla
nıp kaldığını meraklı avcı· 
lar çok kerre görmüşlerdir. 

Atmaca kuşu besleyip 
avcılık müş~erek bahsine gi· 
reni erin =aldandığı da az de· 
ğildir. 

Yıldırım Bayzit, Timure 
karşı Ankara sahrasında or· 
dugahını kurduktaıı sonra 
Çubuk ormanlarında bir ~SÜ· 
rek avına çıkmıştı . Avlanır
ken beslettigi şahinle tali de
nemesi yapıyordu. Kırk gün 
Önce ava başhyan ~ahinin 
birdenbire önünr. çıkan bir 
tavşan yavrusuna hücum ede
rek; oradaki ardıç çahsma 
saplanıp kaldığını gören Yıl· 
dırım. 

11 Alıcı kuşun ömrü az 
olur" demişti. 

* * * 1914 de sakat bir Kay· 
serin, kof kuvveti, bunak bir 
imparatorun mdsedeti yer 
yiizüne kan ve ateş dalgası 
yayıyor, etrafa dehşetler sa· 
hyordu. l>arbe uzanan Cer 
men vahşeti hukuku beşer meh
dini yıkmağa çalışırk~n, ce
nupta boğuşan Nemçe kini 
mazlumları yakmağa savaşı· 
yordu. 
O gün de, bugünkii gibi garp. 

ten şarka, şiınaldan cenuba. 
karadan deniz~ akc\n kuvvet· 
lerin siklt>ti; önüne geçilmez 
bir sel dehşetiyle il~rliyordu. 

Multekelerin, Falkenhaym~ 
ların, Makenzenleriu savla· 
tiyle insan kitlelerini yalayıp, 
yutuyor, Hindenburg'un meş
hur manevraları, çarlık sürü· 
lerini Mazurinin çan:urlu de· 
rinliklerine ebediyen gömü
yordu. 

Haritadan silinen Kara· 
dağıar, yok olan Ulnhlar aşı· 
lan Karpatlar, geçilen Renler, 
yıkılan Liyejlt"r, yakılan Brük
sel, Anvers kalelerine, tahrip 
olunan Bükreş istihkamlariyle 
zaptedilen Sedana, aşılan Möz 
le geçilen En nehiderine 
bakanlar Cermen - Nemçe 
muvaffakiyetl("rinin katiyetine 
inanıyor, zaferin üçlü mütte· 
fikler tarafında katacağını 
umanların kimi dehşet, kimi 
hayret ve bir kısmı meser· 
ret içinde hayale kapıhyor
lardt. 

Fakat; bir zümre vardı ki· . , 
bu şaşkın görüşlere bıyık al· 
tından gülüyor, kimisine mer
hametinden acıyor,kimisinc do 

Sayfeyi çeviriniz • 




