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Manevra sahasında kahraman or u
nun harekatı gittikçe inkişaf ediyor 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Çelik '"" ÇELiK KANATLAR iŞLiYOR 

orduya Mavi kuvvetler Torbalı istikametinden lzmire doğr~ 
inan!~~r~z... sarkıyor. Kırmızı orduya kumcinda eden General 

BUyUk manevralar D k ''J • h k b• d • d• .Avrt:::~:.:=:!'':.:: .. rılı en er: zmıre a im ır tepe eyız.,, ıyor. 
sildhlmıma faaliyeti ifitıdr>- ~S""ı'rz~m:m 
dw. Kıwı·etle>·ilıi miil<>madi
yeıı cl'rltu-nıak l11umsmuln 
birbiri?ıle yanş edf'tı mem
leketlerin aym parola efm
fında toplmıdıklanuı göı·ii
uoruz. 
- Kttı·vetli, daima do1ta 
ci11ade 'Jı·uvııetli olma'Jı· ... 

Başka milletlerin bu hazırhk
larını, biz Türkler, derin bir 
lcaJb huzuru içinde seyretmek
teyiz. Çünkü kendi kuvveti
•izclen eminiz. Uyanık şe flerin 
ı&zel J"ll'dumuzu korumak için 
İeab eden tedbirleri aldıklann
cL. eminia. 1htt .. d etd•, yer
• ~lartlan lifl ._,_ 
ı...., ... liaı kMimiMn kelak
lar11msda hl1i çınhyan s&zlerini 
habrhyorm: 

.. Elw uf'lowı arkaatt&da gör· 
medtğttaü bir te11.liike vat·sa 
Ö1Jle bir te1ılükedet1 de 7"wk
tlff1Joruz . 
.. MOdafaa vaaıtalanmızı mo

dern ıilAblarJa fennin en yeni 
ic:aplariyle techiz etmekteyiz. 
BltGn milletin bunu bu kürai
~en, benim ağzımdan it itmesini 
••terim : Her tedbirden evvel 
l&rk vatanının ve Türk mille
tinin mldafaasını kendi ıilibın
dan ve kendi iradesinden bek
li Joruz." 

Tllrk milletinin namus ve ıe
tefle yapmak azmine, en yük· 
lele ıerefi muasır medeniyetin 
e11 ileri merhalesine erişmekte 
l>.alan gençliğimizin istikbalden 
tladiıe etmiyerek bütiln milli 
"•Jnakları iıletmek ve canlan
~lllak için azami bir sGkftn 
~de çalıımalarına bu kendi 
eadimize gtlvenmekten, kuv

tet ilçiim6z6n azametiai du1-
~ktan daha çok yardım eden 
L_ feJ tasavvur edilemez. Bu 
vtakımdan TBrk orduau, yara· 
'-cı varlıkların en mnkemmeli 
~YllabiUr. O udece bir vatan 
~~rmakla kalmamııtar. O sa
~ cumhuriyet ve inkdibın 
-...ı. bekçisi olmakla da kal· 
._lbıttır. Aynı zamanda tarihi
-;:n biç bir devrinde mazhar 
0 •dığımız bir güveni içmizde 
~leıtirerek hızla bir tekimil· 

baıbca saiki olmuıtur. 
t Şi111di baılarımızı dimdik tu
~rak yürGyebiliyorsak, etrafı· 
la ızı halkalıyan samimi dostluk· 

ra güveniyorsak, en azgıa 
~zeıtçilerin bile cesaretle
•~ ~ıran heybetli bir varlığın 
a bı bulunuyorsak berşeyden 
~ce bunu ordumuza borçlu
t z. Onun tecrilbe edilmiş kuv· 
etine . . 'b IE , eşsız azmıne, nı ayet en 
~Vetli aiJablarla tecbiz edil

bwunmaıına borçluyuz. 
- Sonu 2 nd say/ada -

18e'V'ke1. Bllc:lu 

OıEeneral izzet/din Çahşlar, Mavi Oıdu ~umanda111 genual Rasimbı rndili izll/udı dilıllJIO' 

Mavi ordunun kumandanı General Altuğ, Tayyare kuvvetlerinin faaliyetinden 
Kırmızı ordunun kumandanı vaziyetten emindir. Muharebenin 
ettiği mevzilerde vaziyet dakikadan dakikaya değişiyor. 

çok memnundur. 
cereyan 

Orgeneralin refakatlerinde cebheden cebheye harekih takib eden muhabirimiz diyor ki: "Yollar öyle sessiz ki, yalnız 
Üzerlerimizde dolaşan çelik kanatlann seslerini işidiyoruz. Bu bizim hatamızdır. Çünkü sessizliğine inanarak hüküm 
verdiğimiz ovalarda ve bizim 50 metre yakınımızda tam mevcuduyla mevzi almıı bir ordunun gizlendiğini farketmemiştik,, 

Kırmızı tarahn tayyareleri gece yansınd.Bn sonra mavi ordunun bazı ordugihlanm bombardıman ettiler. 
Sabahın ışıklan henüz ara- yen bir haber yetittiriyor: .... .,. . vilerin bareklbm bl)'Ok bir bu 81rada alAkadar kıt'alardan 

)anmadan, manevra sabasına - Orgeneral ve erkinı bar- dikkatle taraMad ve talrib edi- birine sotuyor ve ce•ablar ah-
gitmek üzere yola çıkmıt bu- biyesi bet dakika evvel hare- yorlar. Aıkert bakımdan kıy- yorlar. 
lunuyoruz. Niıbeten az tozlu ket etmifler. met ifade eden her yeni ha· Çelik orduda emir, direktif-
yollar ilzerinde koşan otomobi- Saniye kaybetmeden bet da- rek.et derhal raporlarla alaka· )erin en değiımiyeni ve derhal 
limiz bizi ordu karargahına bir kikalık teabbtlrG yenmiye ça- dar karargiba bildiriliyor. tatbik edilenidir. Tasvip anla-
an Cince yetiıtirmek için müte- hpyoruz. Ve Seydiköy • Cuma- Mavi ku••etler aitr aiJr, mına gelen bir bakıfJD biiyGk-
madi bir ıekilde viteze kuvvet onsı yolu üzerinde Adeta uçu- ,. fakat emniyetle ilerlemekte ten derece derece en k&çllğe 
veriyor. Büytik ordunun ma· yoruz. Anayollardan biri Oze- devam ediyorlar. (Kırmm) lar kadar saniyeler içinde iniverea 
nevralarını yüksek askeri kabi- rinde manevraların başha· (Mavi) leria hareklbm vaktinde emirleri, ilerliyen lntaaba en 
liyet ve maharetiyle sevk ve keı6i sayın general Keramet· haber alarak mukabil tedbir· ileri kollanna kadar derhal 
idare eden sayın general lzzed- tin Kocaman'a rasthyoruz. Sa- ler ittihaz ediyor. duyuruluyor. 
din ÇALIŞLAR'a verdiiimiz babın kannbğı içiade vazifesi ORGENERAL'IN YILDIRIM GiBi YA YILAN 
akde mn••••k ~y0111LHer bqıada mevki a1aıa general, REF AKATLERINDE EMiRLER 
halde .. ,,_. vakitte bede- maiyetindekilerle aöriiıüyor • Şimdi Orgeneral'in refak~t- Biz orada daha fazla kalma-
fimize varacaiız. Generali selimhyoruz. lerinde cebheden cebheye &de- dan makinelerimiz içinde kilo-

Saat tam yedi... Çok çabı- ASKERi VAZIYET ta uçUfBrak gidiyoruL Bizi metreler abyoruz. Bu anda 
k makineler duruyor ve Orgene-

kan ve gayretli tofC>rtlmiiz ma- Mavi uvvetJer T orbab isti· JGtfen refakatlerine kabul bu- ral erata bir sual tevcih buyu-
kineyi ordu kanrgllu yamada kametinden lzmire doğru uza- yuran sayın tef, en ufak tefer· ruyor. Ahnan cevab ordu şef-
durduruyor. Kapıda bekliyen nıyor. Buna mukabil kırmızı Muhaııuimiz Adnan Bilgd mantvıa ruat Gzerinde durakhyarak leri için en tabii bir netice, 
n&betçi, hiçte botumuza ihni· tuafm tay are kuvvetleri. ma- sahasında notlannı tesbif tdi or otomobillerinden iniyorlar. Ve - Sonu 6 ıncı salıileae -

Kllmı;:ı Oıd11 eıkiimhaıbivesi vazi}'tli lııdl/ı Mliyor 

Yugoslavya aşvekili --· -StoyadinoviÇ 
Ankarayı ziyarete 

gelecektir ---Çok m Uhlm görUtm•-
ler yc.pllacatıı haber 

Verlll ror 
lstanbul, 13 (Yeni Asır) -

Yugoslavya baıbakanı Sto-
yadinoviç 'in Ankarayı ziya· 
retleri kat'i olarak takarrür 
etmiştir. Dost ve mllttefik 
devletin kudretli baıbakanı 
ayın yirmiyedisiode lstan
bula gelecek ve doğruca 

- Sonu 3 üncü sa ada -



&ebna 2 

Çelik 
orduf a 

İnanıyoruz ..• 
·-· BUyUk manevralar 

mUnasebetlyle •• 
- Baif arafı I inci say/ada -
Daha çok zamanlar insanlık 

kuvvet önünde eğilecektir. Şu 
halde çılgınlıklara çok elverişli 
olan bir alem içinde bizim de 
parolamız, her gün daha kuv
vetli ol":laktan ibarettir. Halkı
mızın manevralara coşkun bir 
alaka gösterişindeki sebeb te 
budur. 

Ordu, bizde en yüce heye
canı kendi üzerjnde toplar. 
Ona ithaf edilen sevgilerde her 
Türk ailesinin kendi varlığın

dan, sayısız Mehmedciklerin 
çelik portrelerinden bir parça 
vardır. Onun içindir ki, ordu 
nazarsmızda yükselir, yükselir 
de kalplerimizin kitbesi olur. 
Onun geçtiği yollara, genç kız
lar, bakir sevgilerini taşıyan 
rengarenk çiçeklerden yapılmış 
buketleri serpmek isterler ..• 

Trakya manevralarını, mem· 
leketin en uzak köşesinde olan
lar bile, heyecanla takib etmiş
ler, muvaffakıyetli neticeden 
bir zafer kazanılmış kadar se
vinmişlerdir. Bugün de Ege kı
yılarında yapılan manevra aynı 
heyecanı tazez.elemiştir. 111 Kır
mızı" ve "Mavi" ordu halinde 
karşılaşan Mebmedciklerin ikisi 
büyük bir davamn bekçileridir. 
ikisi de yurdu korumak, bütün 
ihtimaller karşısında elsürülmez 
bir hafe koymak azmiyle hare
ket ediyorlar. 

"Türk yurduna göa dikenin 
gözföıe ıliketı batar." 
l'eci::esi1ıi cmılatıdtrıyorlar. 

Manevralar devam ederken 
millet, büyük bir harbın en he-
yecanlı saatlerini yaşıyormuş
çasına neticeyi bekliyor. Bu 
candan alakada şuurlu bir uya
nıklığın ifadesini görmemek 
imkansııdır. 

Selam sana büyük ordu ... 
Selam size aziz şefler ... 

Şevk.ei; :Elilgl.:n. 

Yurdda 
Tütün piyasası 

açılıyor 
lkhsau vekaletine gelen ra

porlara göre yurdun tütün 
mıntakalarmda mahsul hemen 
hemen denk haline konulmuş
tur. Bugünlerde gerek inhisar
lar idaresi gerek yabancı tütün 
kumpanyaları eksperleri bölge
lerdeki mahsulün mikdar ve 
kalitesini tesbitle meşguldürler. 
Bu yıl tütün mahsulümüzün 
nefaseti çok yüksek olduğun
dan birçok ecnebi rejiler Türk 
tütünü almağa karar vermişler
dir.Daha şimdidenÇekoslovakya 
hükumeti bir milyon 250 bin 
kilo almağı kararlaştırmışlar. 
Avusturya rejisi namına umum 
müdür Mr. Walter, Ame· 
rikan kumpanyaları namına Mr. 
Gary memleketimizdeki tütün 
vaziyetini tedkik etmek ve 
mübayaatta bulunmak üz.ere 
lzmire gelmişler,Milas ve Muğ
laya kadar bir tedkik gezisine 
çıkmışla!"dır. 

Haber aldığımıza göre mah· 
sulün idraki tamam olduğundan 
bugünlerde piyasanın açılması 

beklenmektedir. Piyasanın, ge
çen senelerde olduğu gibi, in
hisarlar tarafından yük~ek bir 

, fiatle açılması bekleniyor. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor Behçet 
Uz'un başkanlığında toplanmış 
ve bazı işler hakkında İcab 

eden kararları almıştır. 

Hal için ...... 
-istimlaklere 
başlanıyor 

Kemeraltı caddesinde Şamlı 
sokağından Emirler çarşısına 
kadar uzanan sahada bulunan 

eski ve harap hanların yıkb

rılması suretile açılacak on bin 
metre murabbaı sahada inşa 
edilecek büyük Şehir hali için 
bu sahada bulunan mağaza ve 

dükkanlar!a hanların istimlak 
muamelesine başlanmıştır.istim· 
lak heyeti dünden itibaren bu 
semtte tedkiklerine başlamıştır. 

Üzüm fiatleri 
Mütemadiyen 
yükselmektedir 

Üzüm fiatleri yeniden bir 
kuruş daha yükselm~tir.Evvelki 
günkü satış mevsimin rekoru 
olmuş, bir günde borsada on 
bin küsur çuval üzüm sabl
mışhr. 

Bu mi~dann yalnız iki bin 

küsur çuvabnı Tariş üzüm ku· 
rumu almıştır. Fiatlerin yük
selmekte devam edeceği mu-

hakkak gibidir. Kurum dün de 

1300 küsur çuval almıştır. 

Urla nUfus memuru 
Urla nüfus memuru Zihni.ye 

görülen lüzum üzerine işden 

el çektirilmiştir. 

rENI ASIR 

Misafirler Bergamaya gitti 
Menemen fidanlığında yetiştirilen 
tecrübe pamukları gözden geçirildi 

Dost Alman iktısatçıları sabah hususi bir yarın 

harabelerine otorayla Selçuk 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Alman pamuk idhalatı kontrol 

dairesi reisi Her Paps refaka

tinde Bremen fahri konsolosu
muz Her Ohtendorf, Habib 
Edib Türehan, Hamdi Ak
yürek ve başmubarririmiz 

lsmail Hakkı Ocakoğlu olduğu 
halde dün Menemene gitmişler, 
belediye fidanlığında yetiştiri· 

len tecrübe pamuklarını tedkik 

eylemişlerdir. Kaymakam ve 
ziraat memurunun verdiği iza

hatı alaka ile dinliyerek pa

muklan muayene etmişler, Na· 
zilJi pamuk istasyonunun ver• 

diği tohumlardan elde edilen 

neticeleri çok yüksek bolmuı
lardır. 

Menemenin istikbalde değerli 

bir pamuk mıntakası olmağa 
namzed bulunduğu memnuni
yetle müşahede edilmiştir. Mi
safirler öğle yemeğini Aliağa 

çiftliğ.inde deniz kenarında ye· 
mişler,oradan Bergamaya gide-

Alman. misafir/Lrimiz 

rek asan atikayı gezmişlerdir. 

Bergamada müze müdürü Os
man kendilerine lazım gelen 
i.zahab vermişlerdir. 

Misafirlerimiz dün gece geç 
vakıt Bergamadan şehrimize 
dönmüşlerdir. Bugün öğle üzeri 
Türkofis, akşam da Alman 
konsolosu tarafından şerefle-

gideceklerdir 

ltdki'Ueıi esnasında 

rine birer ziyafet verilecektir. 

Her Paps ve arkadaşları 

yarın sabah hususi bir oto
rayla Selçuğa giderek harabe
leri gezecekler ve oradan Na
zilli ve Aydın havalisine geçe· 
rek pamuk rmntakalarıoda ye· 
tişdirme ameliyelerini tedkik 
edeceklerdir. 

t• Tefrlnievel 193& 
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lzmirliler -. . ~ 
Geçid resmine 

~ 

davet edilmiştir ~ 
Ordumuzun yapmakta ol- , 

duğu manevralar müoasebe- ~ 
' N 

tiyle 16-10-936 Cuma günü ~ 
saat 14 te Torbalı - Seydi
köy şosesi üzerindeki Kısık ~ 
köyü yakınında yapılacak " 
olan merasim geç\dlerini 

N seyretmek üzere sayın hal-
kımız: ve muhtelif teşekkül

" ler ikinci ordu müfettişliğince ' 
:.ı davet edilmektedir. ' 
~ Tren Cuma gü'lü saat 2,30 da 
~ hareket edecek ve merasim ~ 
~ bitinceye kadar bl!kleyecek- ·~ 
~ . . 
~ tır. , 
'~/J..;'7.7Y..77...7:/?.Y.7.~Y7.ZJC'7.7ZZYJ'1-J 

nkarada 
ili ••• -

El ve ev işleri 
Sergisine gönderilen 

eserler 
29 Birinciteşrinde Anka· 

rada açıla-:ak el ve ev işleri 
sergisi şehrimizde büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Şehrimiz· 
den birçok firmalar ve küçük 
san'at erbabı sergiye iştirak 
etmişlerdir. Sergide teşhir edil· 
mek üzere şehrimiz ticaret 
odasında toplanmakta olan 
e~erJer dün 27 sandık içeri· 
sindt olarak Ankaraya gönde· 
rilmiştir. Bu eserler 27 firma· 
nm 590 parça eşyasıdır. 

Şehrimizde bazı firmalar eser· 
leri sergide teşhir edlldikteıı 
sonra Atatürke, ismet lnönüne 
ve Mareşal Fevzi Çakmağa he· 
diye edilmek üzere çok kıy· 

................................................................................................................................................................................. metli eserler hazırlamışlardır. 

Bundan sonra sergiye iştirak 
etmek istiyen firmalar eserle· D.yolları ·-Bütün istasyonlar 

Bu kış ağaçlandır•hyor 
Devlet DemiryoUarı Umum 

Müdürlüğü istasyonlarımızı da .. 
ha ziyade güzt:lleıtirmek ve 
hava tehlikesine karşı binalan 
ve atelyeleri gizlemek, hat bo
yundaki imlaları, köprü yatak
larını sık sık götüred sellerin 
önünü almak makı1adiyle eski 
veya yeni açılan istasyonlar 
etrafına geniş gölgeli çok mik
darda ağaç dikmeğe karar 
vermişdir. 

Umum müdülük bu ihtiyacı 
kendi vesaitiyle karşılayabilmek 
için elindeki birkaç fidanlığı 
büyütmek ve yenilerini tesis 
etmek için çalışmaktadır. Ye
ni açılan Kayaş, Vezirhao, Bo-

ğazköy, Yasiyan, Sidava, Mer~ 
sin, Adana, Samsun fidanlıkla· 
rında 68000 küsur ağaç hazır
lanmaktadır. 

Bu yekün Afyon - lzmir -
Bandırma - Eğirdir hat ve şu
belerindeki yeküna dahil değil· 
dir. Bu satın alınan hatlarda da 
yeniden geniş fidanlıklar tesi
sine önümüz.deki dikim mevsi
minde haşlanacakbr. Bu fidan
lıklardan devlet müesseselerine 
parasız., hususi, şahsi müesse
selere paralı olarak meyvalı, 
meyvasız ağaçlar dağıtmakta
dır. 

Önümüzdeki kış bilhassa Ma
latyanın ( Bekirhüseyin ) istas
yonundan Diyarıbekire kadar 
olan çıplak kısım sür'atle ağaç-; 
landırılacaktır. 

•••••••••••• 
Palamut;uların loplanhsı 

Dün şehrimiz Ticaret oda
sında palamut tüccarları bir 
toplantı yapmışlar ve palamut 
işleri etrafında görüşmelerde 
bulunmuşlardır. 

Terfi 
Şehrimiz kültür direktörlüğü 

zat işleri memuru Ekrem ter
fian iz.mir kız Öğretmen okulu 
ders aletleri ve kütüphane me
murlu2una tavin edilmiştir. 

Son hafta • 
pıyasası 

Ticaret odasının 
raporundaki maliimat 
Mevsim 

satışı 

başından beri pamuk 
7720 balyayı buldu 

Son hafta mahsul satışları 
hakkında şehrimiz ticaret oda· 
sınca bir rapor hazırlanarak 
lkhsad Vekaletine gönderil
mişdir. Raporda şu malümat 
vardır. 

Üzüm: Son hafta içinde çe
kirdeksiz üzümlerin kalitesine 
göre kilosu 6 ili 22 kuruşdan 
37851 çuval, ve 390 torba 
uzum satılmışdır. Mevsim 
başlangıcından 7 - 1 O - 936 ak· 
şamına kadar umumi satış 

217384 çuval ve 1625 torbadır. 
2-10-936 akşamına kadar umu

mi ihracat ise 19.114.495 kilo· 
ya baliğ olmuştur. 

incir: Hafta içinde incirin 
çeıidine göre kilosu 6,25 ila 
16 kuruş fiatlerle 18,833 çuval 
satış olmuştur. Mevsim başın
dan 7-10-936 akşamıDa kadar 
sataş yekünu 121,548 çuval 
muhtelif nevi incir ve 1849 
çuval hurdadır. 2-10-936 akşca
mına kadar bütün ihracat 
13.977.966 kiloya baliğ olmuş
tur. 

Pamuk : Son hafta kilosu 45 
ili 47 kuruştan 2088 balye 59 
harar pamuk satılmıştır. Mev• 
sim başından 7 - 10 - 936 ak
şamına kadar pamuk satışı 

7720 balye ve 73 hararı bul
muştur. Bu zaman zarfında 

490,530 kilosunun ihraç edildi
ği hesab edilmiştir. 

Palamut: Bir hafta zarfında 
tırnak palamutların kentali 370 
ila 480, kaba palamutun 360 
ila 370 kuru~tan 130 ke11tal 
tırnak ve 158 kental kaba mal 
satışı kaydedilmiştir. Son hafta 
ihraç edilen palamut mikdarı 

475686 kilodur. Zeytinyağ üze .. 

rine son hafta içinde satış ve 
ihracat olmamışhr. 

Son hafta içinde 3,375 
ila 4, 125 kuruş fiatlerle 794 
çuval arpa satılmıştır. Hafta 
içindeki ihracat 410900 kilodur. 

4,3125 ili 4,75 kuruştan 486 
çuval Bakla satılmıştır ve hafta 
içinde 1,196,750 kilo ihraç edil
miştir. 

Deri: iç piyasada fiatler vazi
yetini muhafaza etmiştir. 20804 
kilo deri ve 1502 kiio meşin 
ihracatı yapılmıştır. 

Son günlerde AJmaıı kentrol 
komisyonları tarafmdan deri
lere tayin edilen fiatlerin iç pi-
yasası satış aramızdan daha dü
şük bir derecede olduğunu gö
ren ticaret evlerimiz yeni tek
lifler beklemektedirler. 

Balmumu; Almanyada şimdi
lik ihtiyaca tekabül edecek 
derecede mal mevcud olması 
sebebile fiatl~r düşük ve istek 
yoktur. Hafta içinde eski sipa
rişlerden 2836 kilo ihracat ya
pılmıştır. Yumurta fiatlerinde 
tahavvül yoktur. Hafta içinde 
Maltaya 1400 kilo yumurta 
ihraç edilmiştir. 

Buğday; Rapor haftasında 
5 ila 6 kuruştan fiatlerle 6349 
çuval buğday satı1mıştır. ihra
cat olmamıştır. 

Kasaplık hayvan : Son hafta 
müsait fiatlerle Yunanistana 
555 öküz, 207 kuzu ve onbir 
dana ihraç edilmiştir: 

Son hafta Alma~aya 46425 
kilo yün, 10,021 kilo keçi kıh, 
1508 kilo meyan kökü ihraç 
edilmiştir.Ayrıca Avusturalyaya 
375, Fransaya 149136, lngi1te
reye 23790 kilo meyan kökü 
gönderilmiştir. 

Viliyatta ........... 
Kaza ve nahiyelerini 
değiştiren köyler 
Dahiliye vekaleti idari ve 

iktısadi kolaylıklar temin etmek 
maksadiyle doğu illerindeki ba
zı nahiye ve köyleri yeni kaza
lara bağlamıştır. Bu tedbirin 
neticesi olarak Elaziz vilayeti-
nin Karakoçan kazasına bağlı 
Zintek, Seter. Çemizeyni köy-
leri Kiğı'oıo Gonek nahiyesine 
Mazgirt kazasının Muhundu na-
hiyesine bağlı Kelemezin, Kara
':;akal, Gölemiş. Mezraaikale, 
Kalan ve Çalakas köyleri Ka· 
rakoçan kazasının Tepe nahi
yesine bağlı Ke!emezin, Kara
sakaJ, kazasına bağlı Hocunan 
nahiyesi bütün köyforiyle bir
likte Ardahan kazasına bağlan· 
mışlardır. 

Ehli hayvan sergisi 
16 Birinciteşrinde Burnava 

ziraat mektebinde açılacak 

ehli hayvan sergisi için büyük 
bir alaka vardır. Dün akşama 
kadar seigi için baytar müdür-
lüR-üne müracaat edenler tara
fından 6 kısrak, 27 tay, 22 
katır ve eşek sıpası,6 boğa ve 
11 inek kaydettirilmiştir. 

rini ticaret odasına göndere
ceklerdir. Bunlar da peyderpey 
Ankaraya sevkedileceklerdir. 

-· -W!"'J 

Demiryollarımız 
gelirinde gelişme 

Memleketimizi bir uçtan bir 
uca b?ğlıyan demir ağlar dev· 
let eline geçtiğindenberi gerek 
işletme, gerek teknik bakımın
dan her ay yeni bir terakki 
göstermektedir. Devlet demir-
yollarımn ucuz tarife tatbiki 
umulduğundan fazla bir intürist 
hareket yaratmış, yurddaşlarıll 
birbirile anlaşmalarına güzel bir 
vesile teşkil ettiği gibi, eko
nomik kalkınmamızda da hayırlı 
tesirler görünmeye başlamış· 
hr. Gerek insan, gerek eşyıa 

nakliyatında geçen yıllara na· 
zara.ıı büyük bir üstüıatük var· 
d1r. Tenzilatlı aile biletleri, 
talebe nısıf ücretleri, ucuz ban· 
liyö ve umumi tarife bu fazla· 
lığı temin etmiştir. 

Elde edilen rakamlara göre, 
1935 senesinin Temmuz ayına. 
göre, bu senenin ayni ayındıı 
talebe biletlerinde 53,904, umu· 
mi tarife üzerinden seyahat 
euenlerde ise 53,892 kişili" 
bir fazlalık kaydedilmiştir. 
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Mevsimin bi
rıncı Fransız 

süper filmi 
Rus aşkı ... 

Rus heyecanı .. 
Rus şarkıları.. 
MükemmelRus 
Kafkas Çigan 
orkestralarının 
gasyedici mu! 
sikilerile dolu 
ve Çarlık dev-
rının müdhiş 
zulümlerini bü
tün teferruatile 

Bugün 

canlandıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKuMLARI 
Yaratanlar: Pierre Blanchar- Charles Vane~ 
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Küç~k .anla:ma ekonomi konseyi Son Telgraf H~berleri 
Sekızıncı toplantısını da • •• • ~~-~~~ 

B d k il f t Sası Yugoslavya Başvekili 
Bükreşte yapmıştn 1 e enı mu e e ıye ya Stoy~dinoviç 

Bir çok kararlar kabul etmiştir 
Bükrcş 13 ( A.A ) - Rador 

Ajansı bildiriyor : 
Küçük anlaşma ekonomi kon· 

seyi dün sekizinci top lantısını 

açmıştır. Dış bakanlığı genel 
sekreteri Grigorcea delegelere 
hoşgeldiniz dedikten sonra 
Programım izah etmiştir. Üç 
ınemleket arasındaki teci:n 

nıübadelesinin daha mükemmel 
hale konulması, diğer Tuna 
llıemleketleri teşriki mesaisi, 
üç memleket tecim odalarının 
Önümüzdeki kongresiyle balkan 
lntantının Belgrad toplantısı, 

tnuhtelif komisyon tekliflerinin 
kabulü. 

Genel sekreter üç memleke
tin finansal ve ekonomik tesa
nüdünü kaydetmiştir. Yugos
lav delege heyeti başkanı B. 
Predio Tuna memlektlerinin 
Hodza plinına göre teşriki 
llıesaisinin ehemmiyetine ve 
devalüasyonlardan sonra müş-

terek ekonomik siyasası lü
zumuna işar et etmiştir. 

Çekoslovakya heyeti başka
m F riaman Tuna memleketleri 
ekonomik işleri teşriki mesai
sinin gelişimi için Hodza tara· 
fından ihdas edilen Prag eko
nomi merkezinin tesisindeki 
ehemmiyeti bilhassa kaydey
lemiştir. 

Öğleden sonra Yugoslavya, 
Çekoslovakya komisyonu top
lanarak iki memleket ekonomisi 
münasebetlerini tedkik etmiş
tir. 

Bu sabah Çekoslovakya Ro· 
manya komisyonu ve öğleden 
ROnra da üç memleket komis
yonu toplanacaktır. 

Yarın sabah orta Avrupa 
ekonomik kalkınması planı ve 
öğleden sonra da mütahassıs· 

larm karar suretleri tedkik 
edilecektir. 

Mesainin cumartesi günü bit
mesi muhtemeldir. 

General Göring'in beyanatı 

Yeni Macar kabinesi iyi 
nıünasebette bulunacak 
Budapeşte, 13 (A.A) - Ge

neral Göring Ui Macarsaz gaze· 
lesinin bir mümessiline aşağı· 
daki beyanatta bulunmuştur: 

-General Gömböşe son ihti
ram vazifesini yalnız Führerin 
ıtıünıessili sıfatile değil, ayni 
zamanda kendisine birçok bağ
larla merbut bulunduğum çok 
aziz bir dost sıfatile yaptığımı 
kaydetmek isterim. 

Gömböş için Alman toprağı 

üzerinde ihtiram ve tazim me· 
rasiminin Macarların kalbinde 
iz bırakması benim için büyük 
bir sevinç olmuştur. Bu mera
sim çok samimi olmuş ve 
hissedilerek yapılmıştır 

Yeni Daranyi hükumetinin 
Almanya ile sıkı münasebetlere 
devam edeceğinclcn dolayı 
memnun oluyorum. 

Bulgar Buh?ar 
Başvekili Sofyaya Kabinesi istifa mı 

dönmüştür edecek? 
Belgrad, 13 (A.A) - Bul- Sofya, 13 (Ö.R) Alman 

gar başbakanı Köse Ivanof 48 D. N. B. ajansına göre bir ka-
saat burada kaldıktan sonra bine buhrana çok yakındır. 
dün akşam Sof yaya dönmüştür. Çankof taraftarı olan münaka · 
Başbakan gazetecileri kabul lat ve maarif nazırları istifa 

ederek Belgraddaki ikametin- edeceklerdir. Bulgar siyasi 
d mehafili de bunu teyidetmekte 
eıı ve bilhassa naib Prens 

P l ve şimdiki hükumet erkanının 
o ile mülakatından memnun 

?lduğunu ve Stoyadinoviç ile intibah kanununun tadili için 
ık· anlaşamadıklarını bildirmekte-
b ı memleketi ve Balkan dirJer. 

1 arııını alakadar eden mesele- ROMANY ADA 

1er hakkında görüştüğünü söy- Paris, 13 (Ö.R) _ Roman-
enıiştir. 
~ yanın Bükreş sefiri, Romanyada 
1'.ral Aleksandr bir kabine tebeddülünün yakın 

olduğu hakkındaki haberleri 
anıtı tekzib ediyor. 

1 Bükreş 13 (A.A) - Yugos- Romen kraliçesi 
.avya kralı Aleksandrın hatırası Bükreş, 13 (A.A)- Yugos-
1~0 dikilen sütunun küşad res- . 
tnı sivil ve süel memurlar, doğu ~:vykra~{t~~~es~a~ai~~a ~i~~kd~ 
eski rn h · 1 · · t' " k u arıp erı cemıye ı mu- dün Bü reşe doğru Tamşıvar-
tnessilleri ve Yugoslavya eski dan geçmişdir. 
~uhariplerinin delege heyetle- Kraliçe bir müddet Roman· 
rınin Önünde yapılmıştır. yada kalacakdır. 

TA YY fl .. RE Sineması 
TELEFON 3t51 

Hu hafta senenin en büyük müzikli filmi 

AŞK RUYASI 
Franz List'm hayab, aşkı ve musikisini musavver büyük film 

Oynıyanlar : Olga Tschekova - Franz Herterlch 
Ayrıca : Miki [ Canlı karikatürler ] ve 
• Peramunt dünya havadisleri 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Hergün: 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 
•••• .C:.~!11artesi ve pazar ~ünleri 1, 15 de başlar. · 

~ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e ecek hafta : Le on T olstoyun "Isla v ihtırası,, filmini 

takdim edeceğiz 

Tamamen deg"'ı.şiyor. Akdenı·zi Kara- Ankarayı ziyarete 
gelt"cektir 

denize bağhyan yolun inşası ilerledi Ç o ı mühlrr glirüşme
ler- yöpı 1aca - ı h aber 

Verili or 
Istanbul,13(Yeni Asır)-Nafıa Vekili Ali Çe- kısmı ikmal edilmiştir. 1937 senesinde tamam-

- Ba~taı afı ı ilıa sav/aad -
Ankarava hareket edecek
tir. Stoyadinoviç, Cumhu
riyet bayrammı Ankarada 

tinkaya yeni beyanatında; hazırlanan yol ve )anacak olan hat önümüzdeki Mayısta hükii-
köprüler kanununun yakında Büyük Millet Mec- mete teslim edilecektir. 
lisinden geçeceğini, layihada bedeni mükelle- Böylece Mersin, Malatya, Sıvas , Samsun hattı 
fiyet yerine nakdi mükellefiyet usulünün tercih birleşerek Akdenizle Karadeniz bir daha birbi- geçirecektir. Büyük Millet 

Meclisinin açılışında hazır 
bulunduktan sonra 2 ikinci 
Teşrinde Jstanbu:a döne
cektir. Kendisine Yugos
lavya gazetecileri, mebuslar 
refakat edecektir. 

edildiğini, azami 12 ve asgari 4 lira vergi alı· rine bağlanacaktır. 
nacağını söyledi. Sivas-Erzurum hattanın 28 kısmmdan 16 k1smı 

Ankara, 13 (Yeni Asır) - Şimendifer inşaatı ikmal edilmiştir. inşaat büyük faaliyetle ilerli-
süratle ilerliyor. Malatya iltisak hathnm ilk yor. ........ 
Fırtınalar koparan nutuk Bu ziyaret Türkiye· Yu

goslavya arasında günden 
güne kuvvetlenen dostluk 
münasebetlerini en parlak 

.................................................. ~ 

Fransız komünist liderinin Hitler~ e bir surette teyide vesile 
olacaktır. Ankara görüşme· 
)erinde Balkan antantını 
yakından iJgiJendiren mü
him meselelere temas edi
leceği tabiidir. 

karşı kullandığı sözler protesto edildi 
giderek, kullantlmış olan Alman sefiri Ke 

hakaretli 
Dorseye 

lisanı resmen 
Ankara, 14 (AA) - Dost 

ve müttefik Yugoslavyanın 
kıymt.tli başbakana Stoya
dinoviç'in Cumhuriyet bay
ramımıı münasebetiyle mem
leketimizi ziyareti tahakkuk 
etmiştir. 

protesto etmiştir 
Londra 13 ( A.A ) - Havas ---r" • 1 gün evvel F orbachda halkçılar 

Ajansından : cebhesı tarafından yapılmış olan 
Hariciye nezareti mehafili 

1 
bir nümayişin Fransız • Alman 

Thorezin pazar günkü nutkunu 1 hududunda hadiselere sebebi-
Bu ziyaret Ankara meba

filinde büyük bir alaka ve 
memnuniyetle beklenmekte
dir. 

şiddetle protesto etmektedir- , yet vermiş olduğunu beyan 
ler. Bu mahfiller Fransız ko- ve bu nümayiş lerin hedefi Fran-
münist mebusu tarafmdan söy· sız • Alman münasebatını boz-
lenmiş olan sözlerin beynelmi- maktan ibaret bulunduğunu 
Iel teamüllere ve Blumun birçok ilave etmektedirler. 
defalar bahsetmiş olduğu iyi Paris, 13 { Ö.R ) - Havas Romanyada 

manevralar bitti komşuluk arzusu ile pekaz ka- Ajansının bir tebliğine göre, 
bili telif olduğunu beyan et- Alman sefiri Ouai d'Orsay'e 
mektedirJer. giderek Alsas'da komünist Bük reş, 13 (A.A) - Bük-
Almanyanın Paris sefiri hiç lideri Tborez tarafından Al- reşte kralın huzuru ile yapıl-

şübhesiz bugün veya yarın manya devlet' "reisi Hitlere makda olan manevralar dün 
herhalde Fransa hariciye neza· karşı ku1Jamlan hakaretli lisanı bitmişdir. Kıtaat kralm önünde 
reti nezdinde bir protestoda Fransız komünist lideıi 1/toıez Fransa Hariciye Nezareti nez- bir geçid resmi yaptıkdan sonra 
bulunacakdır. Siyasi mehafil bundan birkaç dinde protesto etmiştir. garnizonlarına gitmişlerdir. 
..................................................................................................................... , .••....................................................... 

Fnşizm aleyhdarlar nın Londradaki Param!zın sağlam vaziyeti, istikrar-
nümayişinde caınları kırdılar sızlığı ortadan kaldıracaktır . ·-·. 

Londra, 12 (A.A) - Geçen hafta Sir Mosleyin yaphrdığı 
nümayişe mukabele olarak dün öğleden sonra Londranın garb 
mahallelerinde faşizm aleyhdarları bir nümayiş yapmışlardır. 

Nümayişçilerin adedi dört bin kadar olub bunlar, komünistler, 
müstakil işçi partisi ve muhtelif faşist aleyhdarı teşekküller üye
lerinden ibaret idiler. 

Alay Toverhill de teşekkül edip oradan Voktorya parkına 
gitmiştir. Alaya birçokta kadın iştirak eylemiş bulunuyordu. Za
bıtanın alay güzergahında intizamı muhafaza ile meşgul bulun
ma.sandan istifade eden bir takım gençler Mile End mahallesinde 
5 dükkanın camlarını tahrib etmiştir. 
Nümayiş esnasında 9 kişi tevkif edilmiştir. 

Japon müfrezeleri dost Sovyet top-
raklarından ne istiyorlar ? 

Moskova. 13 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
25 kişiden mürekkep silahlı bir Japon müfrezesi 11 teşrini

evvelde Kaberovakda Sovyd Mançu hududunun en cenubi böl
gesinden Sovyet toprağına girmiş ve Sovyet muhafızlarının yak
laştığını görünce bunlar üzerine mitralyöz ateşi açmışhr. Yarım 
saat süren bir müsademeden sonra Japonlar geri çekilmiştir. 

Ayni tarihti! yukarı Yancih bölgesindeki Salbakori köyünün 
doğu şimalinde Japon Mançuri askerleri hudut yakınında Sovyet 
toprakları içinde kazılmış bir siperden bir Sovyet devriyesi üze
rine ateş açmışlar ve fakat devriyenin mukabelesi üzerine Man
çuri toprağına çekilmişlerdir. 

Dış bakanlığı bu yeni hudut hadiselerini protesto ederek 
mesullerin cezalandırılmasını ve gelecekte bu kabil hadiselerin 
tekerrür etmemesini istemiştir. 

ispanyadan bir sürü idam ve kıııçtan 
geçirme haberleri veriliyor 

Seville, 13 {A.A) - Müfridler San Martinde Val de lglasiad
da 3000 kişiyi idam ettikleri gibi kendileri de 500 telefat ver
mişlerdir. 

Siguenzede yine Markisistler biri piskopos olmak üzere 500 
kişiyi kılıçtan geçirmişlerdir. 

Nasyonalistler son ileti hareketlerinden sonra Eskuria~a pek 
ziyade yakınlaşmışlardır. 

Madride taarruz bugün başhyacakhr. 
Eltiemblonun işgalinden önce Markisistler 160 kişi kurşuna 

djzmişlerdi. Bu mazlumların arasında sağ cenah mebuslarından 
iki zat vardır. 

Nasyonalistler Navas Del Margues'de zorlu bir savaıa tutuı· 
m 1 telefat verdirmislerdir. 

lstanbul, 13 (Yeni Asır ) - Altının borsa harici 1000 kuruş
tan yukarı çıkması üzerine merkez bankası umum direktörü 
Saliheddin matbuata beyanatında; bunun bazı devletlerin altın 
esasından ayrılmalarınm akisleri olduğunu söyledi ve şunları ila
ve etti : 

- Yedi senedir istikrarını bozmamış olan paramızın sağlam 
vaziyeti, bu münferid kararsızhkları da ergeç izale edecektir. 

Doktor Aras Viyana'ya uğradı 
Vekilin ziyareti hususidir 

Viyana, 13 (A.A) - Avusturya Ajansı bildiriyor: 
Cenevreden dönmekte olan Tüt kiye Dışişleri Bakanı Doktor 

Tevfik Rüştü Aras dün buraya gelmiştir. Gayri resmi bir su
rette Viyanada kalan Rüştii Aras Avusturya Dışbakanı Doktor 
Smitle genel siyasa vaziyeti hakkında pek samimi bir görüşme 
yapmıştır. 

Avusturyada yarı askeri cemiyetlerin 
feshine başlanmıştır 

Roma 13 ( Ö.R ) - Stefani Ajansının bir mümessilini kabul 
eden Avusturya Şansölyesi Shuschnigg yarı askeri cemiyetlerin 
feshi ve azaJarınin vatanperverler cephesine ilhakı hakkındaki 
kararın müteveffa Şansölye Dolfüs tarafından takib edilen siya· 
setin devamı olduğunu söyledikten sonra Avusturya harici siya· 
setinin daima Roma protokollarma dayandığını ve Avusturyanm 
istiklalini muhafaza hususunda Duçenin müzaheretine minnetdar 
oldu2'unu söylemiştir. 

Uzak doğuda lngiliz tayyareleri 
Londra, 13 (A.A) - Uzak doğudaki lngiliz hava kuvvetleri 

yarın Singapura hareket edecek olan bir deniz tayyare filosu ile 
takviye edilecek ve bu suretle uzak doğuda iki lngiliz deniz ve 
iki bombardıman tayyare filosu bulunacaktır. 

Mısır Süveyş kanalını işletme 
imtiyazını uzatmak fıkrinde imiş 

Roma 13 (Ö.R) - Londradan bildiriliyor : Bu sabah rivayet 
edildiğine göre Mısır hükümeti, Süveyş kanalını işleten kum
panyanın imtiyazını daha 99 sene müddetle uzatmak fikrinde 
imiş. Bu haberlere göre Mısır kendi malı olan kanalın işletilme· 
sini böylece devrederken 15 milyon lngiliz liralık bir avans ve· 
rilmesini isteyecektir • 

Her ne kadar Mısır Finans bakanı bu haberi kat'i olarak tek· 
zib etmişse de esassız olmadığı zannedilmektedir. Şu takdirde 
haberin vakıtsız ifıası kabine azasından birinin "boıboğazlığın
dan ileri elnri 
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Madride büyük taarruz 
Yahudiler bu hadiseyi arabların Bugün başlıyacak olan büyük taarruz 
muvaff akıyetsizliğine atfediyorlar bütün cebhelerden birden olacaktır 

Filistin etice e di 

/ngüiz kııvvetlermin Fılistınc sevkleıinden ıki intıba 
Kudüs, 13 

ajansından: 
(A.A) - Royter polis memuru Akka yakınında 

Filistinde bir huzur ve sükun 
havası eser gibidir. Altı aylık 

bir grevden sonra takriben iki 
yüz bin arab tekrar işe başla
mağa hazırlanmaktadırlar. 

Bu sabah Kudüs, Hayfa ve 
Nablusda büyük bir faaliyet 
görülmüştür. Mağıszaların bir 
çoğu şimdiden açılmıştır. Amele 
neş'e ve şetaret içinde işleri 
başma gitmektedirler. Cadde
lerde büyük bir canlılak vardır. 
Resmi ve hususi nakil vasıta· 
lan normal seyrini almışhr. 

Mamafih dün akşam bazı 
hadiseler olmuştur. Bir yahudi 

öldürülmüş ve petrol kuyusun· 
dan kaçan petrol Tamra yakı· 
nında ateş almıştır. 

Kudüs 13 (A.A) - Havas 
ajansından : 

Bütün arab gazeteleri grevin 
muvaffakıyetle sona ermiş ol· 
masmdan dolayı memnuniyet 
izhar etmektedir!er. 

Halbukj yahudi gazeteleri 
arabların muvaffakıyetsizliğe 
uğramış ve çünkü taleplerinden 
hiçbirinin kabul ~dilmemiş ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Kudüs 13 (Ô.R) - Grevin 
nihayetbulması ıçın yüksek 
Arab komitesi tarafından tali-

mat verilmiştir. Emirler hakiki 
bir t iyatro darbesi tesiri yap
mıştır. Zira bir hafta evveline 
kadar Arnb elebaşıları grevci· 
leri grevde devama teşvik 

ediyorlardı. Flistinde Arab ha
reketinin başında silahla müca
delede bulunanların en tanın· 
mışı olan Fevzi Kavukçu adam
lariyle birlikte, birçok silah ve 
mühimmatı beraber alarak 
şarki Erdene geçmiştir. Ora
dan ileride bir mücadele aç
mak fikrinde olduğunu bildir
miştir. Grevin bitmesine rağ
men ötede beride tedhiş ha· 
reketlerinin devam edeceği 
tahmin olunuyor. 

Almanya cevabını verdi 
lngilterenin Sovyetlerle yaptığı anlaş-
maAJmanya 1 hoş 
Loo~a13~.~-~man ~--~---~~-~~~~~-~-~~--~ 

maslahatgüzarı prens Bismark 
yanında ataşenaval von Wascber 
olduğu halde Foreign Office'e 
gitmiş ve salahiyettar daireyi 
lngiliz - Sovyet bahri görüş

melerinde anlaşmaya bağlayan 
noktalar hakkında lngiliz hü
kômetinin mülahazalarını ihtiva 
eden vesikaya Berlin hüküme
tinin verdiği cevabtan haber-

dar etmişlerdir. Habrlarda 
olduğu üzere, lngitere Lon
drada imza edilen deniz 
anlaşması prensiplerine Al
manyanın da iştirakini teklif l 

!11gıliz donanmasınm sonbahar ma11evıala11nda R.odney zalzlısı 
ettiği vakit Reich hükômeti etmiş, ancak Sovyet Rusyanm Forayn Ofis'e verilen Alman 
bunu, Sovyet Rusyanın da işti- Uzak şarkdaki vaziyeti itibarile notası kısmen Sovyetlerle yapı-
riki kaydile, kabul etmişdi. oradaki teslihabna dair ihtiraz lan itilafın tenkidi mahiyetin-
lngiliz - Rus müzakerelerinde kayıdları serdetmişdir. dedir. Alman Hariciye nezareti 
Moskova hükumeti Londrada Roma; 13 {Ô.R) - Londra- lngilizlerin Sovyetlere yaptak-
kararlaşdırıJan prensipleri, de- dan haber alındığına göre in- Jarı tavizatı hudud aşırı bul-
niz inşaatına aid haberlerin 

1 
giliı - Sovyet bahri an~aşması makta ve bunun Almanya ile 

teatisi ve cinsi itibarile inşaa- hakkında Londra hükumetinin anlaşma imkanlarını uıaklaştır-
hn tahdidi bakımından kabul yaptığı tebligata cevab olarak dığı fikrindedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız gazetelerinin tefsirleri Almanya ve 

Almanya Italya yekdiğe
rini gücendirmiyecekler 

Paris 13 ( Ô.R) - Avus
!urya hadise:eri gazetelerin 
llakah tefsirlerini tahrik edi
yor. " Elaieur de Nice ,, di
yor ki : 

Duçe Almanya He kat'i ola
rak anlaşmak için Avusturya 
meselesinde kat'i bir itilaf el
de edilmesini istiyor. 

" T emps ., şunları yazıyor : 
Muhakkaktır ki bugün Alman
ya İtalyayı ve lta!ya da Al
manyayı gücendirmemeğe çalı

şıyorlar. Roma ve Berlin ara
sında iyi geçinme iki memle
ketin tecerrüde düşmesi teblü
kesioe karşı bir teminattır. Fa
kat bu müşterek bir sivaset 

tesbiti için kafi değildir. Al
manlar pek iyi bilirler ki İtal
yanın menfaatieri çok değişik
tir ve daimi olarak Almanya
ya bağlanamaz. İtalyanlar da 
iyi takdir ederler ki Almanya· 
nın Tuna havzasına dogru akı
nını kırmak imkanı yoktur. Za
ten ltalyanJar Habeş buhranı
nın daha !ptidasmda Fransa
dan gördükleri müzahereti unu
tamazlar. 1935 Fransız - Italyan 
anlaşması hala bakidir. lngiliz
ler ve ltalyanlar arasında an
laşamamazlik varsa da Stresa 
cebhesini kurmuş olan üç dev
let bütün bağlan tekrar bağ· 
lıyabilirler ln2iltere ve Fransa· 

Roma protokolu 
Bertin, 13 ( A.A) - Havas 

Ajansından: 
Salahiyettar mehafil Alman

yanın 9 teşrinisani Roma pro· 
tokollarını imza etmiş olan 
devletlerin Viyanada aktede
cekleri konferansa mümessil 
göodermiyeceğini ve bu pro· 
tokolJara iıtirak etmiyeceğini 
beyan etmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nın Lokarno konferansını ha-e 
zırlamağa çalışmaları pek ala 
gösterir ki kimseye karşı bir 
muhasara siyaseti tnkib etmek 
istemiyorlar. Paris ve Londra 
müstesna lspanyol işleri karşı

sındaki hattı hareketleri de fa
şizm aleyhdarlığile hareket et
tikleri korkusunu izaleye yeter. 
ltalya hakiki menfaatlerir.i ı ne 
tarafta olduğunu takdir et· 
melidir. 

Şimal ve şimali garbi cehhesinde 
bombardımana devam 

hükômet tayyareleri 
ediyorlar 

Seville 13 (A.A) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

Seville önünde esir edilen 
birçok komünistler milis kuv
vetleri içinde efkarı umumiye
nin ümidsiz olduğunu, birçok
larının mukavemet imldinsızlı
ğım ve ölümün muhakkak of-

duğunu gözönüne alarak Mad
ride döndüklerini söylemişler· 

dir. 
COLON SERBEST 

BIRAKlLDI 
Madrid, 13 (A.A) - Ame

rikanın keşfinin yıldönümü mü
nasebetiyle tesid edilen ırk 
bayramında hükümet memur· 
farı Kristof Kolombun son ha
fidi olan Jspanyol Ramon Cor
bajol Colonu serbest bırak

mışlardır. 
KARLOS ÖLÜME 

MAHKÜM 
Madrid, 13 (A.A) - Alman 

Ajansı bildiriyor: 
Madrid halk mahkemesi 

genel kurmay azasından kay
makam Karlos Morinayı ölüm 
cezasına mahküm etmiştir. 

MADRIDDE YENI 
TEVKiFLER 

Madrid, 13 (A.A) - Zabıta 
Albay Lopez Lechar ile üç 
kızını tevkif ve bunları mah· 
kemeye sevketmiştir. 

Albayın hükumetle teşriki 

mesai etmiy~ceğini ve asiler 
Madride hakim oldukları za

, man onlara iltihak edeceğini 

söylemiş olduğu rivayet edil
mektedir. 

Diğer taraftan kızlarından 

biri asilere teslim etmek üzere 
üç hizmetçiyi hapsetmiş olduğu 
söylenmektedir. 

Zabıta lspanyol hariciyesi 
erkanından olup başvekalet 
dairesinde çalışan Justo Armi
goyu da tevkif etmiştir. 

Kendisi Cumhuriyet aleyhin
de söz söylemiş ve işler gör· 
müş olmakla itham edilmekte
dir. 

MÜHiM HAREKAT 
BEKLENiYOR 

Madrid, 13 (Ö.R) - Pedre--

ro • San Martin mıntakasında 
cumhuriyetç~ kuvvetlerin vazi
yeti hissedilecek kadar değiş
memiştir. Bütün bu cebhede 
mühim harekat bekleniyor. 
San Martin Asileri muhasara 
altındadırlar. 

Cumhuriyetçiler hakim tepe
leri işgal ediyorlar. Öğleden 
sonra üç avcı ve bir bombar
dıman tayyaresinden mürekkeb 
b\r hava filotillası asilerin mev
kileri üzerinden uçmuştur. Bom· 
bardıman tayyaresi 15 dakika 
b~ mevkiler üzerinde dolaştık
tan sonra on kadar büyük 
bomba atmıştır. Bunlardan bi-

risi asilerin mitralyöz yuvası 

haline soktukları San Mar• 
tine şatosunun kulesini ha· 
rab etmiştir ve buradaki 
mitralyözlerin ateşi hemen 
kesilm:ştir. Bunun üzerine hü
kfımetçi kuvvetler ileri doğru 
bir hamle ile yeni mevkiler 

Hükumet fopru kuvvetleıi 
işgal etmişlerdir ve buradan 
şafakla beraber daha mühim 
bir harekete girişeceklerdir. 

Şimdi daha sür'atli tayyarelerin 
ve daha isabetli toplann hima
yetJi altında bulunan Cumhu
riyetçi kuvvetler disiplin ve 
emniyet içinde hareket etmek
tedirler. 

Merkezdeki diğer cebhelerde 
kayde değer hiçbir hareket 
olmamıştır. T oledo mıntakasın
da sükunet vardır. 

RESMi TEBLIG 
Madrid, 13 ( Ö.R ) - Şu 

resmi tebliğ neşredilmiştir: Şi
mal ve şimali garbi cebhesin
de tayyareler müessir bir şe· 
kilde Lekyano kısmını bombar
idman etmişlerdir. Hüfıkmet· 
çiler asilerin birçok hücumları
nı püskürtmüşlerdir. Ovyedoda 
asiler ağlr zayiata uğrayarak 

birçok methalleri terketmişler 

ve şehrin merkezine doğru 
çekilmişle1,dir. 

Aragon cebhesinde Hueska 
civarında hükumet mevzilerine 
taarruza teşebbüs eden asiler 
ağır zayiatla püskürtülmüşdür. 

Merkezde Siero Guadarama 
hattında sükunet vardır. Taj 
cebhesinde topçu kuvveti öğ
leden sonra asilerin Vorda 
mevkilerini bombardunan et
mişlerdir. 

iAŞE KARTLARI USULÜ 
Madrid 13 (Ö.R) - 15 İlk

teşrinden itibaren iaşe kartları 
usulü tatbik edilecektir. Bu 
usul şehrin daha iyi iaşesine 

imkan verecek ve suiiıtimaHe
rin önüne geçecektir. lhtikira 
devam edenler hakkında şid

detli takibat yapılacakbr. 
BİLBAO BOMBARDIMAN 

EDİLDi 
Tenerif, 13 (Ö.R) - Milli 

tayyare kuvvetleri Bilbao'yu 
bombardıman etmiılerdir. Bir 
bom 1>a limanda bulunan hükü
metçi bir harb gemisine isabet 
ederek ağır hasarat yapmııhr. 

MADRIDE BÜYÜK 
TAARRUZ 

Burgos, 13 (Ö.R) - Gene .. 
ral Frankonun Salamank umu
mi karargahından bildirildiğine 
göre, Madrid'e karşı büyük 
taarruz birkaç güne kadar 
bütün cebhelerden birden baş· 
lıyacaklır. 

FASLI ASKERLER T AKDIR 
EDiLDi 

Sevil 13 (Ö.R) - Şehir ti-

yatrolanndan birinde Amerika· 
nın keşfinin yıldönümü olaD 
ırk bayramını kutlulamak için 
büyük merasim yapılmış, söy
lenilen nutuklarda "ana vatanı 
müdafaaya koşan,, Faslı asker· 
ler takdir edilerek yaşasın Is· 
panyol fası diye bağırılmıştır. 

Alikant 13 ( Ö.R ) - Irk 
bayramı şerefine bir Cenubi 

Amerika diplomatının teşeb" 
büsile General Alvarez'in kur" 
şuna dizilmesi 24 saat tehir 
edilmiştir. 

ŞiMALDE V AZIYE1' 
Paris, 13 (Ô.R) - Asilerin 

elinde bulunan LaCarogne rad" 
yosunun bildirdiğine göre 
şimal cebhesinde, vaziyet asi
lere müsaid gitmekde devaoı 

ediyor. Ayni radyoya göre To
Iedoda general Varema kıtalar• 
dün istirahat etmişlerdir. Ko
valera umumi karargabınd• 
vaziyet hakkında fikri sorulafl 
albay Yage Madride karf 
kat'i hücumun yakın olduğunıJ 
vebu şehrin yakında ele geçi" 

rileceğini söylemişdir. 
Buenos Ayres, 13 (Ô.R) _. 

Hariciye nazırının ispanya se" 
firinden eski diktatör Primo de 
Riveranın oğlu Proper de Ri" 
vera lehinde Arjantin c~mbU" 
riyeti tarafından Madridde 
yapılan teşebbüse iştirakiııİ 
istediği söyleniyor. 

MILLiClLER 
BUHRAN iÇiNDE 

Sevi11 13 ( Ö.R ) - Madrid 
üzerine ileri hareketinin uzu" 
süreceği, fakat neticenin ınU' 
hakkak olduğu bildiriliyor· 

Ovyedo şehrindeki millicileri" 
vaziyeti buhranlıdır. Alb•f 
Arauda, kendisini muhasar•' 

1
., 

dan kurtaracak olan Ga ı 
kolunun gelmesini bekleme1'" 
tedir. 

Saint Jean de Luse, 13 (~· 
R) - Bilbaodaki millici reb1' 

nelerle millicilerin elindeki codl" 
huriyetci rehinelerin mübade' 
lesi haberi diplomatik meb•' 
filde çok iyi karşılanmıştı"· 
Diğer cebhelerde de bö)'Jt 
tedbirlerin tatbiki ümid edil' 
mektedir. 

Sevil, 13 (Ö.R) - Ovyed" 
muharebelerinde hükumetçiJe! 
2000 kişi zayiat vermişlerdir..Ai 

~M?'.':7 /Y.ZZZZ /XYT/..7..7./P'S 
uaktilo aranıyo.. ,.. 

Türkçe ve Fransızca Jisa" ~ 
nlanna aşina bir daktil0 ~ 
aranmaktadır. TaJipl~rin reA • 
feranslarcnı bildirerek 'J,JI ~~ 
numaralı posta kutusuna pıO· 
racaat etmeleri. 

1 S.4 (2-3) 20~ 
~~.LZZ?~ . 


