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nkaradaki mer sim ve İ Milli Bayram kutlu olsun. Milli ira- İ 

• 
cı 18i 

geçit resmi muhteşem oldu ~de izin bütünlüğünü korunıak için~ 
-çeti v azif el ere hazır bulunuyoruz = at·!li ef E edi Şefin lıab ın· ziyaret ve tebr·1tıer! eclisıe lıabul 

ı>ıı,.d ıar. An Ma lpodromundalı· esmEgeq; t esnas nda yi!ze yahr19 • 
"G~iitcü a adı .. · zrnirde i mera 6m de coJı .. z el !ı o!dsı. 

)i • 

§BüyüJı yangına bulaşmamanın çaresi ve bütün dilıJıaı·mize rağmen bu·~ 
ana bul ırsalı ~erefle vazife ~apmanın il1ı artı yangın onasında yaşa-§ 
sdı~mıızı BJ§p Cl!ft bi e unutmamalı ır. ÇoJı çalıfmalı, çoJı.mufıfesit olmalıyız§ 
§ Ankara, 29 (A.A) - Cümhuriyet bayramı münase- ıım ilk şartı ~·angın ortasında yaşndığunızı bir nn bile § 
§ betiyle Ankara ipodromunda yapılan geçit resmin:n açı- unutmamakfir. Çok muktesit olmalıyız. Her şeyimi7.i § 
§ !ışında Milli Şefimiz ve Reisicümhurumuz İsmet İnönü idareli harcamalıyız. Her okulda, her iş e\indc, her tnr- § 

Kahraman Orcl m•ıı :ım diinkii geçit resmi1ıden 

Ruzvel 
Nutkuu 

• 
1 

~erika ile Almanya 
.:asında harp halinin 
tk:_\'c:ut old ğunu 
~termektedir. 

ŞEVKl!."T BİLGiN 

fıl.ı_.\nıerikn - Almanya nrasıncln nazari 
b:k harp hali yoktur. 

~ll nıenıJeketin diplomııtik münasc
hİl erj kesihnemiştir. Fiihrcr nezdinde 
'l\ınerikan mnslnhatgüuın, Beyııı: 
ttıı Y nezdinde de bir Alman elçisi mcv-

tur. 
~llkat filiyntta vaziyet bomba kn bir 
:n·~ra nrzetmcktedir. 

~Ut ır~c ik Cümhuriyetler, Batı Y.an 
•U esinin emniyetini korumak endı~e
ao~ kontröllerini Britnnya adalarının 
~t tnil yakınına ltadar uzatmışlardır. 
~ Otn~aııd ''c Slanda Aıneriknn kıt'nln-
~ ı goli nJtındadır. 

.. 

-Şanlı Sanca{jımız Geçerken 

lzmirin rhi 

bir intiba 
Ankara, 29 (A.A) - Bugün yurdun 

her köşesinde cümhuriyetin on sekizinci 
yıldönümü en içten tezahüratla kut
Tanm•ştır. 

Bu büyük RÜnÜ kutlamak için günler
denherl hazırlanan baş şehrimiz dnhn 
dünden. bavrnmın açılı§ dakikasından 
itibaren milli renklerimizle clonıı.nmış, 
cadde-ler günün manns1nı ifade eden ve
cizelerle süslenmişti. Bu giize1 dekor 
içinde, !'abnhın erken saatlerind"n it~
baren yollara dökülen h .. Jk, büyük s:te~ıt 
resminin yapılacal!ı lpodroma giden 
nnn caddeleri doldurmuş, izcilerin bo
ru ve tJampetleri Ankarayı baştan başa 
sarmıştı. 

Gençlik Cankayadan itibarı-n lpod-
roma kadnr bütiin yollarda Milli s .. f~
mizi selamlam<'k i;in yer almıstı. Reı
sidimhıır tebrikleri kabul etmek Ü7.f're 

Millet Meclisine gelirken bu genelik 
saflan nrnsındnn geçmiş ve Atoiirkü~ 
muvakkat kabrini 7jyaret ederek Ebedı 
Şefin hntrrnsını taz.iz etmiştir. 

ATATllRJeON MUVAKKAT 
KABRiNDE 
Milli Sef bu kutsa} günde cümhurive

tin kuru~usu olan Atatürkün muvakkat 
kabrini ziyarete r.eldiği zaman, kabrin 
h111unduihı müze binası önünde baııta 
Büyük Millet Mı>cli<ıi reisi Abclulhalik 

- SONU 2 İNCi SAHiFEDE -

mühim kazancı \;;d ~ikan donanması, Shında sularına 
ar, biitün AtJantikfo scyriiscfcr ser-
tisini tecaviizden masun bulundur· -------~--------- • 

~ ~.lllesuliyetini dcnıhle etmiştir. Söz- c .. nı F . 
~,11 ıtarnr, hakikatte muharip Amerika· ur•yet ve evzı a 
l\1ıtı deniz ve hava kuvyetleri bu denizde 
lttıı an deniz altılarile tayyarclerini tn· 
tı.; ctnıektc ve Anıerikaclnn İngiltereye b l l ı d 
·ı:r ı:nnlzemesi taşıy~n ticaret gemile- ş a u var arı açı 1 
ş· hırnaye ctnıcktedırlcr. 

dilfı'llıdi bitnrnflık kanununda eso lı .ta· .. ··~ . 

5 tarafından a{.ağıdaki hitabe irat buyrulmuştur : lada her uunnnkinde.n ziyade çaıışmalıyız. Şuurlu, ça- :: 
§ - Sevgili vatandaşlarım; diinya buhranının geniş sar- Iısknn \ 'e kahraman milletler ancalt, bu devrin lıakkın- § 
§ sıntılan içinde dinç ve gürbüz bir milletin, dirik Türk dan gelcbilircr. § 
: milletinin bayrnmını Jrutluyoruz. İnsanlığın ve banşın Büyük Türk milleti, Ciinlhuriyetin yüksek ideali, E 
§ en şen yuvası olnn ''atanımız, knlırrunan e\'latlnnnın temiz nhlal>b, ,·atan uğrunda canını csirgemi~ en ileri § 
§ omuzJanmla §ercflc yiiksclyor. l\lilli irademizin bütün- bir insan cemiyetinin idaresidir. Cümhuriyetimiz, mil- E 
E lüğiinii korumak için hepimiz çetin vnzifelcre hazır bu- Jctimizin kendi tnliini doğnıdan do!:rruya idare etmesi, 5 
§ lunuyoruz. milli iradeyi ancak licndisinin kullnıımnsıdır. Bugün bi- § 
:: Aziz vntandaşlanm, dlinynyı sarmış bir engin knsır- zim büyük bayramımızdır. Bu anda bütiin vatandaşla.- § 
§ ganın türlü tesirlerini biz de memleketimizde duyuyo- runh bayrnmlaşmnldan çok seviniyorum. l\lilli bayram :: 
§ ruz. Biiyük yangına bulaşmamanın çaresi ve bütün dik- şanlı ordumuza, izci ve olndlu cvlntlanma, kndın erkek § = katimize rağmen buna bulıışırsak, şerefle ' 'nzifc yapma- biitün vatandaşlarıma J..··utlu olsun. :; 
5'111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111n1111111111ııımı1111111111111111mı11111 r: 
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ildi 
Alman hücumları bir 

çok kesimlerde geri 
püskürtüldü 

Alman zayiatı ağır, 
ayyarele~ bir 

Alman alayını dağıttı 
Moskova, 29 (A.A) - Dün gece ya

.. ,ı:, neşredilen Sovyet tebliği: 
28 tlkteşrin gilnU kıUılanmız Mojaisk, 

Maloyarostlevetz, Volokolamsk ve Har
kof istikametlerinde düşmanla muharc
ho etmişlerdir. Garp cephesinin bir çoJr 
\esimlerinde Alman Faşist kıtalarının 
nevzilerimize yaptığı hücumlar kızıl <>"<'
du kuvvetleri tarafından düşmana ağır 
zayiat verdiriJerek püskürtülmilştUr. 

27 llkteşrinde henüz tamamlanmamış 
rakamlara göre 31 Alman tayyaresi tah
rip edilmiştir. Bi:r.im 12 tayyaremiz ka
yıptır. Kat11 rakamlara göre 27 tlkteş
rinde Moskova civarında dilşUrülen tay-

- SONU 4 0NC0 SAUİFEDE -

B. Ru...""Velt bir müsaJıabe esnasında 

B. Ruzveltin son nut
ku ve lngilizler 

Amerika ın 

• • liar e ~ rmesı 
art k pek uzak 

• 
ıyor 

B günlıii vaz·yet 
Sov yetler sonuna ka- Ameriiıanın geçen 

dar harbedecekler harfle ft!Üdahalesi 
arifesinı de geçti 

'.e~a-•-•- ~ -·-•-•-•-•-o-•-•-CM O 

İ lngiJizlere ~öre 1 
•=••-•-•-•-•-c~•-•-a-•-• cı_ .. !-

10 iman 
• 

t-ayyaresı 

düşürüldü 
Almanlar havadan 
benzin taşıyor ve çok 

.zayiat veri yor 
-<>--

Moskovaya yapılan 
hava hücumunda bir 
kaç ölü ve yarab var 

Londra, 29 (A.A) - Moskova radyo
sunun bildirdiğine göre Almanlar doğu 
cephesine benzin nnkli için geniş mik
yasta tayyare kullanmaktadırlar. Sov
yet hava kuvvetlerine mensup birlikler 
Orel bölgesinde benz.in nakleden bu tay
yarelerden 150 sini önlemişlerdir. Sov· 
yet tayyareleri bu hava nakliye kolları
nı bombalamışlar mitralyöz ateşine tut
muşlar ve asgari yilz tayyareyi tahrip 
eylemişlerdir .. 

MOSKOVAYA 
YAPILAN HUCUM 
Londra,29 (A.A) - Moskova radyosu 

bildiriyor:Salı gilnü ve gecesi Almnn tay. 
- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Cümhuriyet Bayramı 
piyangosu çekildi 

~ t ~·npılarnk Amerikan ticaret geınıle- Dun ogleden sonra saat 16 da, bcledi-
tqı'ilahıandınlaeak ve harp bölgesi olun yenin iki bUyü~ eseri ~lan ye büyük f~- c::;;~~~~~~~~r'>.c::::><::::~"""' 
~ '":~a Rom·o~lnr t~kil etmek suretile dakarlıklarla ı?şa edılen • Cumhurı- ~ 

Londra, 29 (A.A) - Royter Ajansı SO b•n 
Sı•b~ryada ye• bildiriyor: Amerika reisicUmhuru ~· ıı• rayı 

..,. Ruzveltin nutku bütün Londradn ve dı-
ğer şehirler bnsını tarafından umwıll 19 

nl•den bı•r ordu tasviple karsılannnştır. Gazeteler baş 3245 DQ ara
- SONU l ÖNCÜ SAHİFEDE -.11 hllsefer) · ··sa .. d , olunacaktır. yet • ve • Fevzı paşa • bulvarlarının 

~ erme mu ... c 1 .. . .. ·a b. d tr k·t1 . 
fı}d (!!ikanın Almanya ile harp halinde a~ mha tor~lnı guı.ıl e ır Aavel ı ıt.~sı-
)ttltgunu gösteren dahn bir çok faali· n~n uzu~ı e yapı mı.ştır. çı m: ore
~letj 'Vardır. B. Ruzveıt başta olmak nınde .v~ı., korgcncr.al Haklo U~'. şe
~ ~c, rnes'ul Amcriknn devlet adıımlıın, hir me~lısı azaları, tıcarel odası reısı ve 

Aİ~~~İ~;~ · ;6re Rus- hazırlıyorlar lı bilet kazandı 
Askeri vaziyet --o--

dı~l:nıi mcn(ur diişman ilan etmişler· daha b:r çok zevat bulunmu~ur. 
~l· A.ıncriknn harp sanayii kat'i miida- Cümhuriyct bulvarı beledıycye 240 
~ liaatı için seferber edilmiştir. G:t- bin, Fcvzipaşn bulvarı da 250 bin liraya 
!'itı lcr nıiitemadiycn Milwer devletle· mnl olmuştur. Şehir mccl:sinde bir ~~!.: 
b ateş piisküriiyorlar. Böyle bin bir münakaşalara. mc~u ola~ ve • !zmırı~ 
~ll~ct delilleri meydanda dunırken yüz karası .» dıye .ıf.~de edilen. eski !~cı 
b l!:tıkn ile Almanya arasında Jıarp ha· Kordon • Cümhurıyet . bulvarı~ adile 
h;ı~il:r 1tıııdır. eleye dü ·ünmcğc bile ma· İzınirin en güzel bulvarlarından biri ol-

l)~0atur. muştur. · . 
1q11•utiin bunlar göz önünde tutulduit· Yine şehir meclisinde senelerdcnberı 
lt~ 80n:rn kolnylıkln anlaşılubiJir ki, B. münakaşa ve müzakere mevzuu olan 
lı~ ~'clt son nutkunu Ameriknn milJeti- ve 331 yılında temeli eski İzmir vnlilc
'i;inl?ız tehlikeleri işnrct etmek için rinden Rahmi •bey• tarafından. atılan 
lltıtı cnıı tir. O. bilhassa kat'i hareket sa- Fevzi paşa bulvarını meydana getirmeğe 

ll!tı. Yaklaştığını hahrlntmuk istemiştir. Cürnhuriyet idaresi muvaffak olmuş-
~~ tııın nuz,·cltin sözlerinden cıkordı~ı- tur. . 

;1 ~ana şudur: Birbirini tamamlıy,?11 b~. iki bulvar 
~lıti?tlc~iz:m, Amerika için en büyii k \açılclı&rı sırada. belediye .~ısı p~. Bch
llıl!2 kcdır. Bu tchlükc bertarn( edile- çet Uz güzc;l bır nutu!c ~oylem~tır. 
~ ı( ,Anupa kıt'nsı gibi bütün Amcr;. BELEDiYE REiSININ NUTKU:U 
).İtn ıt a ı da hiirriyetini kaybedecektir. Bu nutkun hültlsası şudur : 
l\ı.llı:ıeski dünyaya hakim olmağa çalışan 

1 

• - .. Aziz ~e~şchri~~r~.ın·.. .. ~ 
rı~ a, hu maksat in yaptıgı s~wn~larda Bu~un 18 ıncı yıldonuım-!nu kutladı .. 

- c: fl'!\:p 2 iNCİ SAHtFEDE - - SONU 3 ÖNCÜ SAIUFEDE -

vada hartJ vazi y,.ı; 
Berlin, 29 (A.A) - Alman ordulan Kurulmakta olan . 307972, 94 42 numara:b 

başkumandanlığını? ~ebliği: . . orduya Alman harp Orel ve Kırımda Rus IJiletleP onblner, J06976 
Piyade tümenlcrımı~ hava bırlıkleriy- ı •. h 0 • )d .., n maraJI bilet 20 bin 

le işbirliği yaparalcınlihim ·muvaffakı- ,usulune nasıl karşı cep t1sının yarı ıgı lira aldı 
yetler kazanmışlardır. Piyade ~il.menle- konulacağı öğretiliyor 
rimiz-Kırım-yarım ·atlasının geçıdini del- söyleniyor Ankara, 29 (A.A) - Bugün Milli pi· 
mişlcrdir. Kuibişef, 29 (A.A) - Unayted Pres: ynngonun 29 Teşrinievvel keşidesi Sergi 

18/ 28 tlkteşrin " a~ında düşmandan Baykal askeri bölgesinden gelen telgryaf- -o-- sarayında yapılmı!ltır. 
top yekiln 15,700 esir nlınmış, 13 tankı lara göre Ruslar şimdi Sibiryanın dogu- Mosfıovaya yeni bir K'OÇOK lKRAMlYELER 
109 top tahrip veya iğtinam olunmuştur. sunda uzak bir çevrede bir ihtiyat or- d R t f Kazanan numaralar şunlardır: 
Mnğlup edilen düşman kuvvetlerinin dusu yetiştirmektedirler. Bu ihtiyat kı- taarruz IJ~la 1, OS 0 C! Sonları 5 ve 6 ile nihayetlenen 80,000 
takibine başlanmıştır. Rumen kuvvet- talarına Almanların tatbik ettiği y~ni J5 Jıilometre yaJılaşddı bilet ikişer lirn kazanmıştır. 
!eri Azak denizinin şimalinde bir adayı harp şartlan altında kıskaç hnreketın- d t · - Sovyctlcr Son rakaınlnn 49 olan 4000 bilet onar 
işgal ederek düşmandan temizlemiştir. den nasıl kaçınmnk1fızıın geldiği, mane- M ~ yo g~e ~sı~e go.1J bir şehr~ lira, son Uç rnkamı 228 olan 400 bilet 
Doncçin şimal kesiminde İspanyol mavi viyatı bozmak için yapılan hücumlara . 0~ ~va ~c~n. İ ye~ı : hir böl- yüzer lira, S'Cln rakamlnn 3669 ve 9073 
fırkası müteaddit yerler zaptederek nasıl karşı konulacağı ve tanklarla ruı- ısm.ın en . e .mış er e şe olan 80 bilet tc bescr yüz lira kazanmış. 
mühim mikdarda esir almıştır. .. sıl işbirliği yapılacağı öğrenilmckte~ir: ges;nde ye~~ ~ır Al:::ı~~ ~l 1~~unun 

Savaş tayyarelerimiz gece gUnduz Bu haberler Rusların memleketının başlamış 0 ugunu . ıı:n~"' er buİ tır Son beş rakamları 28399. 49761, 
Moskovayı yangın ve infilak bombala- uzak bölgesinde hazırlanmak suretiyle Moskovanın batı şımalın. e unan 49975 77808 56302 
riyle dövmUşlerdir. Şiddetli infilaklar harbe devam edecekle~in~ ?ö~::rme~~e- b~ şehir Moskovada~ ta~~ 50 

-;~ ~~~ı1· :;s3:33~8~~;; biİeti!'re bi~er lira 
ve yangınlar olmuştur. dir. Diğer taraftan bildırildıgıne gorc kilometre mesafededır .. f\- •. .nrın ş dilşmüştUr. 
~ ~~ ~ Sverdlovik vilayetinde tank imali için di bu bölgede y~ni ve bilyük hı; tanrru- _ SONU 

3 
t)NCU SAHİFEDE _ 

~..r.r..o:.o-..rJ"..r..rJ:.er..r..r~..r~...o-..rJ:O:ıı ianeler toplanmıştır. - SONU 4 ÜNCtl SAHİFEDE -
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TARİHi ROMAHYAZAN: Şahin Alıllııma 

-- Me~pare nerede? 
------------- - ------

Bıı suali duyan ~olm Jıılınç zen~ller, hemen Meh 
pare ı al'dllftı a gitmıtıerdL.. 

--· z ... 

** 

Alsancak stadında 
o 

Altav - K. f. ~-. 
ve Göztepe

A teş çarpıştılar 

Belediye reisliği vazifesi dün bitti 

Dr. Behçet Uz bu sa
bah Ankaraya gidiyor 

Ruzveltin 
Nutku,. 

Amerika ile Almanya 
arasında harp halinin 
mevcut olduğunu 
&östermektedir. 

ŞEVK1!."'T BİLGİN 

- BAŞTARAFI l fNCt SAHİFEDf: -
kat'i ialcri kauııursa karıllann hiJıiiıDİ" 

~ - yeti fle iktifa ctmiyei'ek denizlerin dl 
Aynı tamanda böl bir 1$ıkla da karşı- Buraya kadar vaziyet yolunda ve ta- Tam on sene İzmir belediye reisliğin\ mışlır. Bu sabnh saat 8,25 de İzmirden mutlak hakimi olmak isteyecektir.• 

ı........ l Çünkil d b'' 'd' C - ·'-U b .. l b··1·· b b' Dün Alsancak stadında Altay - K.S.K. İctc bunun ı',.indir ı,: B. R ....... ,clt, ·L.: .. ~ ... ış o ursunuz... tavan a açı- ıı ı ı. Üı= u sus er, u un u ın c·· ... At •-k 1 d 'k' büyük bir muvaffakıyetle ifa ederek nynlarak Ankaraya gidecek ve yarın ~ ~ .., ...... .,. 
lan müteaddit menfezlerden giren ~-- bir çcşit~E.inet eşyası o devirde İstanbul- ve ozocpe - eş wı ım an arasın al ı clis l harp illinma muadil olan ateşli sözlcrİll' 

... ll d k d k y d b 1 maç yapılmıştır. şehrimizde unutulmıyac.ak bariz eserler l~caktc · ırt.op antısında tahlif töreni :rapı- de, Amerikan hallam '--··~·~ b'ır h''~ Binoir gece masa arın a i Ali baba da her zengin e amın onagın a u u- ., 1UUUA1 urı•-
:ınağrasının bir eşi olan bu geniş yeraltı nabilirdi. Ve tslanbullu zenginler süse, Birinci karşılaşma Altay· K S.K. ara- bırakan Dr. Behçet Uz'un riyaset ''8- yet mlicadclcsinde cesaretle yer almal' 
bodurumunun fçlne yayılır ve mahı:en- gösterişe ~k ıMraklı idiler. sında yapılmış, Altay ilk dakikada kay- zifesi dün bilfiil sona ern · f M b Aziz doktor, Denizli mebusu B. Beh- daı·ct etmiştir. 
aeki en izbe köseMr, bütun ku,Ytu yerler l.şin can alı\cak noktası bu degil.. A~ıl dettiği btr gole 12 nci dakikada ikinci bir 1 k b k a· · ıış U:·y e ·us- çct Uz'a teşrii hayatta b\i.yük ~rılar Amerika ve Almanya arasındaki thd· 

d B d sayı daha ilave etmiş ve devre O - 2 Al- u maz atas~ en ısıne teblig edıfan temenni eder ve Y.olunun açık olmasını laf k 
bol bir aydınlıkla baştan başa tenvir tuhaf cihet şu i l: ura a tepeden tır- tay lehine bitmİ<:tir. Behçet Uz dun teşrii hayatına başl::ı· dileriz. hflıı'rn1_şc.· linden ~öyle bir neticeye vatl' 
edilmiş bir vaziyette görünür. nnğa kadar milsellih iki YA!nci Harem .,.. u 

Bu ışıktan istifade ederek Binbir di- ağası ayakta durmuş, nöbet bekliyor- tkinci devrede Altay forvetleri ener- ~~~~.,_,.~~··~~ti"~~-"'"'~ Avrupa harbi ne renk alıtsa alSın, Al' 
rek mahzenini muayene etm~e başlı- du... jik bir oyunla 6 sayı daha çıkararak ZABITADA yangını söndürmüşlerdir. manya sulha kın•tı.şamıyacaktır. B. Jlit• 
.....,cak otursanız, rutubetin tesiriyle yo- Her ikisi de dimdik duru~ror, omuzla- O - 8 ile galip gelmiştir. Z Ilı k d ·· d 1 · D v d '·- d ğı b ük l r ,- " tkinci ka.,..,ılaşma Göztcpe _ Ateş aro· ,ava a ın vucu unun muhtelif erın ogu a lülUUl ı üy·· zafere• 
sun ba:r.ıamıc kalın taş duvarlardan, es- rında dayalı dul'nn kınsız kılınçların ·:.- H f b · L d yerlerı· vnndı~~dan gıy tt 1 hRtta Ru yaııın nıuhtem 1 · hid • 1

• 0 -. smda, ımilsa\'i ve ka,..,ılıklı akınlarla O j O f r RQ ·• n "Xrı T ~ • 5u• a r sure e yara ı e ın anu "" ki ince tuğlalardan örülme ve bir çok parlak çelikleri ortalı~ sa,.tı~ı panlh- ':t • u5 olarak h"ôJ-=ey" k-''d·=-1= t H .. ınan mı'll fuı' in ·şt' k1a L-L•Aııs..s -
'- 0 " x baslıynrak devam "bnic, Atı>c 16 ncı dn- <e>\.dıı "' itJ ıc"111~ ır. enu.z 1 ıya UUAJ.-u'Aı su ..... 

Clireklere mUstenit müteaddit kubbeler- .111rla koridorun ıo~1u~·nu tadil ediyor- · " "Y ~ t J •t d i k ı .. .:ı .. t·.... ği 'b' fn..nt • ~~~ ~ ısu kikada penaltından ilk ve son golünü SUret e yan f, COCU· ua e verem Y~ v~ l'etteuir. K., r. .. mıyece gı ı ,_ .. ereyi ıstila nuıw 
~başka btr şey gönnetsini~... ou... kaudetmiş, buna 41 nci dakika Göztepe • Bu evde bulunan Bn. Dudu'nun 9 ya- sadilc yapılacak sava~lar da şimdiye '9-

Sakın meraka kapılarak. acaba Bin bir Burada kanatları yaldızlı ve ince. san- "' ğ L k d /d d ki ğ "!:' :ı.. kud d 1 tJ rd d ~ __ı, mukabele ederek devre 1 - 1 bitmi.:tir. U ROT U an O.. U.. şm 8 çocu u retma :11.or an ölmUş- ar ynpı an gayre e en aha mücs-
lane midir diye direkleri saymağa kaJl-~ ı.ıtktirane na1··slarla süslü bir oda kapın "Y ı·· ta ktır 

'"'?"' ~ !kinci devrede 10 ki'll ile o.,.,.,n.,..,n ur. 0 mı~·aca · 
11nyasınız. Bu postald saymak. J?()1...n. bulunuyordu. '"' ..1··-v~ t 'it k l d 1 -

o.3w At"'s Göztepenin hücumlarına bir müd- --- h sluk ·· •• d nı:ı ere artı ya wz eğildir. Bir..,· 
zündekl '"ldızları hesap etmek gibi ma- Odadan dogyru birden bire bo0!hık bir --,; T' •- G k ar O yuzun en "'- Cft '- ....! {1 "'· det durabilmL-.s. c de nihayet 2 soıyı dah"- ıre ~nzasuun ö çen n:lhiyesinc Ş111. 'tlmuunye er omml-ı beraberdir. 
nasız bir hareket olur. Ve boı: ·uerc ha- ses ve bunu milk-aldp akseden keskin b ğl K •-tak .. ·· d b. hn kanlı hır• k 

'S J b ı ld kaydetmesine mani olamamış ve maç a ' ı ır... oyun c ır yangın o uş- va a 
pnm dcroektau!ratm~ olursunuz... irKe şakırdısı dduyu u. k k b 3 _ ı Göztepcnin galibiyeti ile bitmiştir. tur. Bir evde 9 yaşındaki çocuğiyle yal· Amerikan vardıınırun ,genişleyen teoa· 

Sizi mera bırakmamak ic:tn yalntı apının önUn e cansız, or unç lr ı.-~ t ak lan b ıs.met P.nsa bul, varında Hakkının k-t... -u " ''-anlan. ..:..;_ıena: __ .....___ • -• ___ , ·-=t k b k d Bugün de Altay ve Göztepe takımları nız ~ma o unn ta o ve ir haf- ~ e.ıt .~ .nı.ın <>AA&.L&• 1nac&1CD DP" 
ıunu hılbcr Vcn:Jim: Bu direklerin ade- ~t :rnan en gi i aya ta uran nöbetçi- ıa..11--·beri - hasta \•csındc bır va'k a oJmnclur. Bu kahvcue ~--lmamı .. "-- Be.rlin s=·-"'° L~-·n.......ıı..-'..li h h ld sı-·h 1m h • nd 1 ,_ d nrasındn bir maç yapılacaktır. wın agır surette yatan Du· -s .1 '""' ".u- ..,~. mana~ 
u er a e ın lr o :ıyup akibtc 1er o n a can anmışuır ı. * du hava karardığından gaz lambasını giden luet oğlu Salih, sarhoşluk 3a11m- göre, eğ;l' Amerikan yardımlan ba,.t 
71-ltlaşmak Ic:in Q01t aşa!ıya inmek ve bu Kapının gUmQş tokmağlm çevirip her ·~'····u- ba k k siyle knhvcc1c oturan mUcterllerden Ali Alma••.Jı t-...!l'- .. e E\-.-- n....1..-

d .:ıı ]ru 1 k lkis' b' d _;,_ .:ı-ldıl Od chı 1ZMIRLt VE tNG1LlZ .ruıu•~ Ş 'Ucuna o_s'llra uykuya dnl· l ki ı :.- " .-,.. uq;ı "'u:: ... ,.,.nau:Nll ;ıı;-v--.,-1aymm on a 'OO zunu tcnzi e'tme ı ır en uuııya ua ar. n sır- oğ u Be ·!'. e kav~~ etn~, Bekirl koltu- ya verdikleri garantiyi tutmak ı..:- bit' 
J.lzımgellr... malı bir cibinlikle çepçevre örtillü du- TEKA.'OTLERt MAÇ mıştır. ~u altından ve goğsUnd~ ağır surette he atılmak cüretini röste~ ...-

Avamm muhayyilesi her .şeyde oldu- ran ~en~ bir karyola bulunuyordu. YAPIYORLAR Bn. Dudu'nun uykuda bulwıduğu yaralamıştır. Hayatı tehlıkede olan ya- ,..;in . ..1e h bin L"tün L-..u ., __ 
tu gibi burada da habbeyi kubbe yırp- Bunun !çlnden, !kuyu çıkrığı ~i in- Bugiln sant 13 te Alsancak stadyomun- b:r sırada nasılsa gaz lambası parlamış, ralı memleket hastahanesine kalclırıla- .. - .. a~ iDU a~,., .. be ~~ 
mış, bu tariht, bilyilk mahzene Binbir Jeyen bozuk bl rscs duyuldu: da ilngiliz teknUtledyle İzmir tekaUtlerl çıkan a~ çatıyı ve zavallı kadının vil- rak tedavi nlhna alınmıştır. Sıllih tutul- ~di:sc~ıyet Wftft ba yanlan may.. 
aırek gfbl çok mUballgab ,oe mitolojik - BiTMEDİ - crasmda bll' fulbol maçı yapılaeakhr. cudunu sarmıştır. Yetişen komşular muştur. ·~al.~~ :diıemes ki .a---::ı. ___ ...._ 
bir isfnı takıntJtır.- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ tnme ~ ~m&...---

Blnbir direk mahzeninin Bians tart- 8 • • c•• h • D lan İnıiJtereyi ~ mlişkill ~ 
hine ve ondan sonraki 28.mDnlara temas 1 ıncı um urıyet va vramın111 tafsilatı kurtann$r. fnljliı; ktatistilderine ~ 
eden vnlyetinl geçelim. Bu çok esld bQIÜ.D Britanya ordOlanımı elinde mtff9 
<levirler menuumuzun dışında kalır. -• cut silah ve harp malzemeshün dörd' 

Bld ilgilendlrmesi lhımgelen devir - BAŞTARAFI ı lNCt SAHiFEDE - eeVltedivordu. oldu: en halisane Ve merdane münasebetler biri Amerikan Dl!\hdır. Bu msbet ~ 
'.Avcı IAkabtyle anılan Osmanlı Padişahı R B 1 R file ıt".'_ 'I KABUL RESMi t- Bilmezsiniz. bu ulvi manzaranın idame etlik. dahili ve baricl siyasetimiz· güne artmaktadlf'. Amerika ve 1nın~ 
Dördlincil Sultan Mchmedln saltanat endaF. a~vÇakeki ek l.:md ~aa~- ,vde ma- Vilayet makamında valinin tertip ey- bu muhtcıem geçir resminin ~ndc uyan de sulhu eaııslı bir prensip saydık. Bir nin ekonomik JruılreUeri dünya lktlsl'" 

d.. reşal evz.ı ma 0 ugu oaı e ve:· ted··· L....b 1 1 d L_ d b , ..l d • 1- l' · 'b l d d d' b ~ sUr ütü ve Köprülü Mehmet Paşamn '-!'1 h • l c·· h . h l'- ır.ı ıtn u rem\ saat oıruz a aşn- oır ı~ ıtrnvvet ı ınti aı ve can an ır ığı milletin kalkınması, yükselmesi için ıyahnm eşte Uçüne muaclil oldu,..-
S d t ka :ıt d 1 • 1 ~ er eyeti aza an, um unyet a .. vnrak llir buçuk saııt devam eylemiştir. hntırıllann englnli(iinl tahmin edemez- :ı:. h lel ld... dn..;."\ ül"' A-...t 1-- ı .. b•.J:~ 1' .a laredU mltma eğmmab gleçerd ,:: lelv et tış e- partisi umumi kiitibi ve idare heyeti ile vaptı~ımız am ere, a ıgımız :prensip· -qun ursc "'.,...osaA:!itfD ~ haq;•n 
ı·m Ee e a a 16 , yı ara esa- __ 11_ i 

1 
h b 

1 
k Knbul resmine vilayet. komutanlık. par- siniz. lcrc bakın. insanı hayretlere düşürecek zamanla bütfin fstih.~1 rckorlannı Jat' 

öüf eder. O vakit Binbir direk mahze- Wll part grup an 11%tr u unma ta ti. beledive erkanı, cemiyetler mümes- Umumi hntbe girdim, istiklal ısavn- hdnr büyük ve isabetli değil midir~ ması bekleucbUir. Hülisa Abnaııbıl 
ninin Ost.Unde muhteşem bir saray yük- B~· .. k M·n t el.is' d • silleri ve hükümct erkanı ile mali mües- şındl\ kolumu kaybettim. Üç te a~"lr ya- işte bu muazzam inkılaba, bu kuvvet Rusya hnrbinin bıldşaDanna ıörc, yr 
seliyordu. Ve bir padişah sarayı kadar ı.. ,~yu,_ !1ille • mŞefi ınhefa m~~t1me seseler müdür ve mümessilleri iştirak ra aldım. Biz teçhizatsız, :silahsız ~!lrp li hamlelere, bu csulı pren.!İplere biz niden biitiin gayretlerini İngilfere .. ·e tef" 
s" lU u· b' .. t • t la b <D8.Ş&antrKen n ı e mu a za ..-ıta an eylemiştir. Vali konsolosların tebrikle- etmesini ve dü!lrnanı yenmesini becer- CÜ"lhurivct diyoruz. cih J: .~ . -.. L~S Ve azamehl • ır gOS erış e 0 n U ecllmlam•• Ve riyaset divanı anlan rı'n' 0-. kftb11l avlemı'•t'ır. • ' } S' di .. d .... , ' • etın~e İmlti\n bulur)&l'Sa, bu derP" 
ıpına o zaman a alı .,_ .. nda Fazlı P·"şa ""' 1 c " ~ J ., mış tnsan arız. ım gor ugum uu rno- BUGONKO DONYA VE BlZ ... .rt İ 'I • d • h .__. 

• a.o. ...,ı a lcarşılamıılardır. Devlet erkanının. mü- ç R l sa\ '"'l'a ngı terenm ent7., avn ve tuP-
rıarayı dıye anılıyordu . __ _ , .. 'Ilerl i L d' 1 GE tT ESM dem hnrı> vnsıtalnrivle neler, neler yar>- ..-iJuh'-- yanında, Amcrı''·--n sı'lah'-..:)1 ıcsac:seıer mumessı n n ve ıııı;or ıp o- S 1 O 15 B" .. k • '- l S d d Bütün cihanın kena bulandığı, ateşler "' "'" ıut uu• Burası nasıl bir yerdi? .. Ve o tarihte ••• ,_ 'lcl • t L b l ttik . aat , ... ulun as ·en Kıta ar, m yız .• im i önümüz en geçmekte olan d im .tn .. n klar ıs 
!ç' d tu n1 kiml d"? 1 t b' . ·ı matiatn teon enn ıuı. u e ten son· tzciler, ~ençlik grupları ve mektepliler Mke.rln bende ııyan<!ırdıiı intiba, sizde- içinde yandığı, m,.de.niyctin bile tehll- e rş~cn ı muhakkaktır. 
~~n~~ 0 f:n nok: ~~;İ bt~~:r~ - ~~i~! f-~J:l!:: S.T~\: ~:~r~~ mcvdanda yerlerini almıı bulunuyorlar. tdnden ba!lkadır. OJ,br kokulu bir deek keve düştüğü bu elim ve fevkalade gün- ŞEVKE'J' BİLGİ# 

·-· puu •• Vali TC kor komutan, refakatlerinde Miketlne ne kadar benıdyorlar. Allkc-r lerdc müstakil ve mesut bir vatanda ya-* kıtaab teftl, ettikten sonra rlyaaetl cüm- C?encrnller ve hnlkevi rem bulunduğu ~ok başka bir ıııo,·dir. Her meslek bunun cıa.mnnın bütün huzuru ile bu büyük gn- ğiz. Sana olan a bmızı korumakla ber.., 
Ilık bir Ajustos sabahı ... Güneı gök- hur ttlbününe feref verirken istik1M halde, heyet htalincle meydanda yer al· yamnda sönük kalır.> nü kutlamak saadet ve heyecanınt hü- her buna lnönünün ele aşkını kattık. 541' 

~zOne doğru bir hayli yUkselml2 bulu- maraivle eel&mlanmıılardrr. mıı bwanan latantın, genelik grupları- Aslc~ri kıtafo?dan cıonra malul gazi- ti.in vatanda,lar haldı bir gurur. fakat ni sevdiğimiz gibi f nönünü de seYi)"O" 
lluyordu_ CEÇtT RESMi nın, izcilerin Ve halk ttTIJplannın bay- 1,.r ve şehit annlım (!eçtiler. Onlan genı; elem karasan bir sevinç içinde lcutluyo• nl7. Seni tebrik ettilimiz gibi lnönilfl• 

Altında bUyUk blr mahzen bulundu- Rel.lctlmlıurumuz gençlik. ordu n ramlannı tebrik ve bunları teftiş cdi- ~ ... ci gnıplan, mektepli gruplar takip ~t- ruz. de tebrik ediyoruz. Bay.raınm kutla ~ 
tunu göstenniyecek surette Binbir ol- millete hitap eden snzet rnıtuklannı yorlar. tiler. Milli ihtilıilimi.zin tam bir bulbuı sun Atatürk. Bayramın kutlu olsun f fl" 

rek mevdanını ktmilen işgal etmiş olan söyledikten 90nra bava lcu-netlerlntn Saat ı f .... Şimdl geçit re!!mİ baalrvor. B. EKREM ORAl''JN NlJTKU olan cümhuriyetin. bu mübart-ke günün önü. 
Failı J>aıa sarayında günlUk hayat ve açhlt geÇlt reeml başlamqtır. Anbra Tribünler do1muş. mevdanCla on b\nle- .,,\dönümünde mllletlerin, hoi!azlnşmalc f.y yüce milletiml 
faali~t coktan başlamıştı. halkınm talcdlr ve alkq!annı toplıy.rak ri apn büyük halk kütleleri yer alm1~. Geçit re..•mf .... ,.. ba~far,,rken p11.rtl adı- iç\n blr birlerinin üzerine abld•klarını. Cümluıriyet 9enin bütün varlıiıncbt• 

Ova kapılan hızla açılıp kapanı- srec;en tayyarelerimizl lzcilerlmlz. plya- civardaki Clenl7. vıı.sıtalan. binnlarClaki '111. ıı.vuht B. Ekrem Oran blr nutuk medeniyeti tl\hrlp eden <öldürücli bo~ı- Bütün ~erefindir. Bugünü en büyük te" 
yor, ellerinde sUpUrge tutan halAyıklar de. aUTarl. to~ motörlü alaylann ge- balkonlar ve hatta kiremltlikler bile se· •öylivf'rek uzun uzadıya allcı~lanmıştır. ma Sl\hnclerlnl g6rmek değil biz: güne• :r.ahürlerle kutla.mu eenin balcJcındıt· 
:uzun koridorlarda dolasıyorlardı. Kiml çitleri takip ebnlı ve aynl suretle .evgl ylrcilerle Clolmuş bu1unuyor, Nııttılc "'"d11r: sin. beşeriyete şeref veren, insaniyeti Bayramın kutlu olsun büyiik milletiıd' 
alt k işı tak 1 Ş u]ı1t ---L& .ı..:ı L __ , H c-Tı>rihin en büvük inkıl~ncılarırıı. "k lt d l ti" i ki t.. t • 1 ın om ere ı ı, am marn cı ın- t~ 11lu,r•e IUl~anmtŞttr. aYa ve Askeri bandonun çaldım istiklal mar- " vı• ·se en. me en ye n n sannı emın Bahtiyar olsun Türk milleti, yaRasın ft' 
u ğ i kll rd 1 in to illci L- L-__ .,__. ldn -..ı t en ulu cihan .. lrlerlni, "'n vu-c• fi1 .. zofl·- d ---1h bid l • 1 1 d " uan a ır, pe pe e er zunu s - ... ra ııaı~enm """'t Tesm esna- "l büvük heyecanla ve hünnt-t sülc\'.\tu ., •- .._ ., 0 

,.. en ıruı 1' ,.. enn nur an ırm,.111ını önü.> 
d ••mı 1 rl ...n O.ril k d -n L_ -..nıı-.-: Ü tl "tnl v,.ti!ltiren ,,;;ee :mlll•tl~. cü-Lurı'y•· d dik. N L L• 1 T- '-yor u . ..u Yel' ıe ı>uP yor, ara !U- 111n a ,. .. ?.e )'a1tm J>a•0&9"''!w"n n • •Ylfl 1rinde dinleniyor ve hunu orclunun bü· ~ ,.,n " an:u e en e yaz.ı111: llQ ye. nız ur.- KARŞIY AKADA 

ntlı Harem atalan ellerindeki bezlerle sür~ll ıılkış •e takdirler toplamıştır. yük q,.rit rıoıırni tP"kip .. divnr. tin 'R ind vıldöniimü 1rııtlu oJ.,,n, milletinin b~ ln~ni aü!!iincel·? dünya Cümhurlyet bayramı dün Kar~•~ 
~mlarda'ki lekeleri gidermeğe çallJl- Mlllt Şef bu ınuh.tetcm •e c;izel de- ALA y SANCACl GEÇiYOR Biz cümhurivcti: T;..-Jc n-tll,.rlnin "ull.ıınu temıne kafi gelmcmisttr. da halkevi önünde binlerce vatandal 
!t7 d k d ı ,_ 1' ld v 'bl is ftf,.m lcaranm nabede" Biimik Türk lh- R f -'"k U d" 1 eti.._ d dııt. ,.,or u. or an ayrı mı:en ıte ışte o ugu şrı • işte bir pivade alayı geçiyor. önde u CJ" et unva vaz" :garşısın a huzurunda coşkun bir surette tcsit e sr 

Elhasıl bu koskoca saraym içinde baş tiklll marıtYle sıollmlanmıı .c u~rlan- aslan vapılı Mr er alayın namu~ otan ~tll\llnl Mİ'.İt•ak:ip bundan 18 yıl önce Tür~ mill.~t!: lcen?iıine b.as olan seoıis ml~ tarih öğretmeni Tan\:: Ziya t,tt' 
aöodürUcU blr temizlik ve hamaratlık mı~lardır. sancaitını hısıyor. onu takiben dik v-e n~" ettilc. Cecen umu...,7 fı"rt> sonunrl"· ve ılerl goruş bbılyetl ile en l.sahetll man. posta tclgmf ~efl Hasan Güne' 
hareketi iokitasız bir surette devam edip * sert adımlarla ddden :büyük bir inti- Türk mi11,.tJ"I" diiı1tüilü f-.i perişan1ı\- vo1•• tutmUftUT. • kız öğretmen okul eclebiyat öğretmeıd 
litmekte ldl, tZMtRDEKI MERASiM 'fam içlnde vürnven M1cert lc1tııll\nmtt 1" imoaratnrlult "nhıt "'tti:;l b,.r ŞCTin Bu yol: vatanımızı. harp badıresin- Nevvar Özevrcn taraflarından birer 1'1-

y ln rta '--ttaki b' d hl' in '- ı.itti~i. artık mm·, bir Tiı'rL ·-rJı~ndan t ..... tm k d'- d 1 f a ız O ıta U%Wl ır e ız On sekizinci cümnuriyet bayramını unın, sürekli ftlk.ı, tufanlyle kaf!tlanı- ,. rn nen maırun «u a • nnn a rnaa e9" tabe inıt ~ilmiştir. 
llih Ü d blr a lr i · · ba bahs"lu"m1VAc.aV. ~annolundn~· bir •n. t • 1 ~, ta d aye n e a e, sarayın ÇUU t- kutlamrık yolunda dün yepılmlf olan tö- yor. ~u ~ "'mın ° un!lmıyan smnu va num~ a ATATllRKON ~NNESININ 
tan başa dolduran gUrUltUlerden, temiz- ren ve bunu taklp eden halk tezahürlerl 'fam tcchizatk geçen hlr krtayı diğer ml\n~a ihüvük mi1Jf'tlmmn k1yam ve h"hem,.hal 'koruma.ktır. ~-ık mHletl: MUARINDA 
lilıc faaJiyetJerindcn masun, ses.çiz bir çok müstesna şenlikler İcinde $!'CCe yan- hir ftlftV tııldp edlyor ve haJlt he!' ktmvt lhtne.1; cümh11rivetİ flh ve ;Jan etti. hir çr.Jik fll'ltıbet Ve bütÜn)Ü~:; Ue ve kt• Öğleden sonra saat 16 da vila1etı 
halde durmakta idi. smrfan sonraya ke.dat' deVAm evlemhıtir. ~vnl biiyük co,kunluk içinde se.18.mh- Köhne imner,.tnrluk Vl\ı1ırken, hh- nlmıız hlrlisrlvle kahraman Milli şefimi% parti, şehir medisi ve hnlkevi ile gel'~ 

Buradaki eşya diğer tlairelerdekine Daha gün doğmııd"., Cüzelyalı isti- yor. r.ıml'ln ve ""İl Titrk TnHlr.ti.,;,., tao tın~'" 1nönünün f'.tn\hnda ~şnuıdan ve Stı!nr· 1i2i tem•il edt'n bir heyet Atatürkün .ı.• 
nisbetle daha silsülü, daha kıymetli bu- hmetinden ordu birliklerinin, askeri l(11hraman ve e~iz ordu meydam "ir f!~,.til i!e vük-Mi~.,i biitür. "hir ri- madıı.n hıı yr-lda sonuna ktıdar yil,.,imt-k lideleri Bn. Zübeydenin makberleriıt' 
lunuyordu. Koridorun zeminini baştan kıtalann ve harp vasıtalarının steçtiViııi ~oldı•ran her türlü luı.11) vaıntalan, tank- """a hıı.~ ,,_ ··•kffir ile 1l'ÖcıtıoTrH B ,_ en-rıindedir. Bu az:mimiz. ve veraimn"İ7. heyet halinde v:itrniş!er ve çelenklCT bt' 
başa örten ipekli yol halıları pencereler- duvanlnr cok erkenden sokaklara dÖ- 1ar. hava d11fi hatat'Va1an. tt>oçusu. cıG· "tın J.nrrPti: TiiYkün kıvmıot bicil,.,. ... z .. ;'71Pr" mutlak vcfam•7. her tarafon tak- mkmısl tdır. 8url!.da yanılan merasiı' 
den nüfuz eden ışığın tesiriyle parıl pa- kü1müıılerdi. Sehir ha!ltan haııa bavrak- vaTisi ve 1ş1ld11kl,.rivle sreeeTlten halkın r~,.1 .. \.";rlı~. Tiirkün esiz lı:ıı.hrarrı'""llıl'n ~ir ıodilmiş v~ buna kanaat getirilmiş pek müessir olmuş. büyük gençlik grtıı" 
rıl parlıyordu. Duvarlar boydan boya larla cJonanmuıb. Bütün caddelerin ve '-ıeyecnnt son hndddint bulmuştu. t~ Türkiin mrhzulen p!. .. n asil·ve mübarek "ı.:ı,,~ inarıındayız. lan mcr.ı~me f,ıtirfık eylemiştir. 
altın işlemeli, mor kadife örtülerle süs- hı•.,usi m.-~kenlerin önlerinde-ki süsler bu tında ı?erit resmlntn en han!.retli bir kfl'"'' V"' 11 " 1' mazisidir. Tü,..k. ahdinde tt"hat. azminde her hal- BORNOVADA 
lenmişti. bllhıı«sa büyük bir fevkaladelik göste- tının,Ja bombı>rclıman ve avcılardan iba- Tiiı-k mHl,.•int. tnihi" sinesine fl'Öm· dı- rlevam eder. Tiiyk\in manası bııdur. Bomovanın bütün mcktcplneri. parti 

rivordu. ..t-t ikl hava filomuz ı:?ecit resminin va• rnl"k i•tiven if:ı;;'Ün biT' h"ıoum,..t rtünva- Bu hnkikatten 'Zühul ~den1er olursa teşekkülleri ve bütün Bomova haikı diif ...................... --.................... ________ ~ 
Nişan 

Şehrimizin tanmnıış doktorların
dan B. Bahtiyar Tıiras'ın kerime
leri Selma Tnras ile İktisat Vekale
ti sannyi heyeti mUşavirlerind~n 
Fettnh İrtem'nin nişan törenleri 
dün .Ankarapalas salonlarında ta · 
rafcynin ynkın akraoa ve dosttan 
huzurile yapılmıştır. Her iki gence 
kuracakları yuvada sonsuz saadet

Snat dolnız olmu!tu. Sokaklar baştan .... 1r1.m mcvdıtnın üzerinden ı?eçtiler .• ,,.,,. rı-~m • ., nk•l ve hav,.ı;,., <'1amıv,.rıı- hunun d<ı. hataSl bizim olmam:ı'kla benı.- cümhuriyet mev~anmda toplanmıııtd" 
haşa ~eni~ halk kütlell"riyle dolmu!Jtu. t-f,.lk hu giiz,.l v~ yerinde olan hava te- ~ı fıodnk~rltlhYla tesi'I t-tti;;imiz rlim- hl"r. tarih bovuncl\ mevcut kahrarnnnl•k Nahiye müdürü Namık Sevgin, komutıa' 
Cilmhurivet bavmmını iz.mirde kutla- .. ,.hürünü şiddetle, uzun uzadıya rılkış- l-11rivet: bizim fı,.r sevimizdir: rnmt hıı- m.icı~lleıirıi te'krarla bu hatalan diiz .. lt- par.ti bactkam ve belt-diye re.isi taraf' 
'llflk üzere bir iki trün e~l sehrlmizf! ladı. '~••mız, b11nünkü hıı:rur ve icrtil.-l~limb;. ....,,.k vazifesinden de cckineel'lc değiliz. dan okullular ve teşekkiiller tefti3 eefl-
oelmlş hıılun,.nlar da büyük bir yekun Ve bu sırada. kolunu ve dl~er hlr uz- ı.:ı.;;n !!l''"Pf v,. nRmn•ıımuz cü!T'l..,y;vt-t- "Rizi.m tl',.,.,..,nimiz sadt-ce ateşle oynan- !erek bayram tchrik8bnda bulunulrnıd" 
tcııleil ıodiyordu. vunu harp mevdııınınrla kavbt-tmi!I bir l• kalnırlir; cM,.vrıı~ivet ve fRtit-l~H,.,,j. mamasındadır. tur. Zire.at ve ortA okul talebesi tar&ftt!" 

Hükiiml't meydanını clolduran lca1a- :ı.,tiynr mnlul tribünleorln önfüıde dımfo. "'i" yı-!"ane temıoli budun. ornın hakk•..... ft. 7 fz vurddEışlımm; dan sövlenUen istikliıl marsınt mütr-&klt 
~alık cümhurivet marııı söylivert-k ciim- Bu ulvi manzarııyı 11evrt-derken hcve- J Vlll>'""""" .... ~......... . Pi'.,.,. almayacağı- Ciiml.unyetin her gün bizi dnhıı iyi- cclenkler mera.simb Atatürk büstiİ"' 
1-ıurivet meyd,,nına deliyor ve tribünlıor ranından titriyor ve sescıiz s,.~jz ı!Ö7 m•" ı,;,. 1-ıir f,....1,.~ .. l•k voktur. Vl" ve daha do::.mva vötüren f .. vi7. ve konulmncı, nutuklar söylenerek geçit ı" 
~ivnrıncla ~yrılan verlıori istı'al edivordu ,,nslan döküvn.-<Ju Y.nnmda bir il\: oJc,ıl O, övle mukaddt-s bir Rn""'" ... ""dır ki \.ı•dreti ve ciimh11rivetin varııttığı birli- mi vapılmıştır. 
qilhncrsa genç mektepli gruphınnın. izci ~lYretmeni vardı. Konu'ltular. ilk okul "rnı"' ... P"' van:.n'" -ri J.,.r Tı;yt..nn dn- (;imiz. ve hu birli;;in tim.,ali olı>n ve her Geceleyin halbn coı:ıkun tezahürll' 
0nıplarının ~eçiııl ve her işidilen tram- öi?rPtme,.inin nl" sordurrunu tesbit ede· .,..,n,.ı ...... ,:ı" n.,;1 htr 'k ırn ofar,.k dole!!1vnr· "'iin rlal." kuvvetli. <'"ha kudretli ve ,fa. rivle fener alayı ve eğlenceler yapıL-nıt' 

-·- -· • ·-· • -· ·v pct !esi halkı bu gruplan alkışlamağa medik. Fakat ihtiya? adamın cevabı şu l,,.,. Tiirkiin J. .. lhinde ~ir ;ı...,.,. SP- i ~ı,._ ~a 1-llvili vcticıen ordu, dnnanma v'C lın- tır. 
....lı; vuruvur. Bu OA• <!:F.v T;:yıc f!enr1:~;' va kuvvet),.rimiz bizi sulh yol•1fldnki Sı:"HfTI.tKL'EROE r 

ler dileriz. 
<-- -··· .. 

. EL~AMRA Sı MWEt-JA···. ] 
BüYtiK CÜMHURIYET DA YRAMI M'ONASEBETİYLE SA Y1N t Z Mi R L i 

MtJ'ŞTERİLERİNE BUGUNl>EN İTİBAREN 

BV'l'VH DtlNYACA Al.KJ.SLAHAN VE SEVİLEN İKi MEŞHUR VE SEViM· 
LI KAHKAHA KRA!.!-

L O R E L - 1: A R D 1 
HIH BJRI.tK'l'E ÇEVİRDiKLERİ rUJUCÇE Sözı.a 

ACEMi AŞIKLAR 
Fll.Mbd TAKDİM EDECEKTİR 

BAYRAMDA SEA ~tAR: 10t4J • 12 .. 30 • 2.JS • 4.00 • 5.45 • 7.30 • 9.15 !'B ... 
AYRJCA: MATBVA2' V. M. MEMLEKET '1URNALİ-

ı.iri .. ri vn7if,.n . T;;y'k istik1;1i.,i. Türk ?avrmiz,. J,. !lrl~"'"tl" ulaştıracaktır. Yine dün istiklal, 'hava ve emnİY'e 
.. ;;.,....l.m-iver;ni ilnlrh .. ~ muhafaza ve )\TA. Tfn>Yfll\l RUHU ısehit1ik1eri de .zivaret edilmiş ve bu te' 
~::,.1 .. f,.ıı Ctn" .. ktin> divor. s~ 1) oLc;UN hitlik ] .. T"(' de rel .. n~l .. r J..nn11l"'uştur. 

Bu k"T'I tl11m,..-lar1mız'°'" dön~iilrr,r. Ark11daı:ıll\r . .,fü:lt-rlme son v~nneden H 1'.1,K Yfl"DC:ILERINDE VE 
'-u Sl"!I }- .. 11-ıimizde dUVl•ı~ .. kça ciimhu- onC't', feyi .. li Türk ciimhuTivetinin ,...,;;. EVLERiNDE 
..4,, .. t eh,.divv,.., VA""VllCfl~hT. ...,.,i•İ ve Tihk cl 0v1etinirı b:misi Milli Şehrimizin muhtf'lif yerlerinde lcıı~ 

Ri7 huPiin l--~ .. 1. bir 1?ij .. r.., bavTP•nıı- 1ı: Jırnm"n Atatiirkün ruhuna ltP.oimizin lan halk kii,..silerinde hatinl,.r tarııfııt 
~. kı••lnvnn•"· ~·· hıı•,.."m };ı;:.;; .. mm-t. ı..i•tiin Tiirk mill,.tintn minnet. tazim ve dan irat eclilıon nutuldar aliika ile ctid~ 
'•rıo öm,.\. olan bir mm,.tin. 1\ir~ m;11-. •·krimlerinl bir kere daha tckrnr ecle- lenilıniş, mekteplerde v~ hnlkevlrTİfl 
•fn{n vn.-lık, '8An, seref ı,,.,..,.,."',<!1r. ().. rim. konferanslar ve müsamereler verilı:ıttr 
· ·.-lrlz l"'t1 .. nn keln·""""" Tü.-~ün b"nl>\. Haynttn şerefle ynşamak hllk ve tir. 
·•• vnrl•~ınm m••hdd~ bayramıdır. .,.,.v\.111i bize kazınıdıran cümhutiv~t ve DON GECEKt SENLiKLE.R ., 
.,.,.1,, r-1•ıın "~"rf11.,ll\r,.. i-.k•Hi.bı ebedi şefimiz Atatüike borçlu- Oün grcc fev1c21lade surette tefi~~ 

l-lic bit m111-t;n b"-=ıımmadım 'kı-ı,. yuz. edil,.., iş olan s•brimi7Cle yer yf'r hııı ~, 
·~ı" v.,....:ıo .. .'I" lrnhne 7;ı,.,;,,et ~ 11na,..,.- Atatürk ruhun şad olsun. müstıonh senlikleri ve fener nlaylan tertip ~cJ 
' " ..-\ t .. lm\i.1 müe•-... 1 .. ,;vle 'kn~n""•" "loııın. eserinin yMamasına Tiirk mille- mlcıtir. 1,ı -\,. .. ,.\ VPn V~"' ._, .. ı.eyet halinde bil' •i Ahdetti, eserin yaşıyor, eserin ynpyn- Bu meyandn cümhuı-ivct halk pıırttılf 
.:: ..... ı.. .... ı.r,.tle v;;h .. ldik. cak. A1sanc.ak nnhivecıi salonunda rrı11 ~ 

Mi11•tl .. ...;" ~b~d; vıırM·1en ya,.,....:ı.. Riz ttnln yerine simdi ~in ıaziz kıır· Penr-l•ri tarafından knlalıııılık bir hj,r 
•. ;,. nıı $: """' \.1cıa ol"" t 8 yılda . Tüı-l· rlr!!İn. i,..ı.,1~,, yoltt,.~n lnönünü kendi· lditl,.•i. huzurnndn v,ece •711rı.,tna kıt 
- Hl .. tfnl. J .. l,;M .. v,. l.ııril"t,. st:v11en. ıın- mi.,. .. Mil1i g,.f wıphk. te!T'•H ve TnÜ'!am .. rc verllr-ıioıtir. .,-. 

. .. h" "'" l!ÜV,. ... n.,., M;..·nıe-t\.~ .. mevkii.... s .. nın t'trnfındn tcmlAndı~mız t!ihi Aslc~i 'ff'rıl"f f'1rv1an ,. .. \"fimi<r\n ttı" 
~·'1.,..,,:t,1c_ 1"' .. ....,1,.1N••t• h"'T tii .. l;'\ """"t"' .ı...,ıli 1nö .. ünün f'trRfnı~ll\ lce"rt1..,,d~k. tii"'I Af"mtll">inde h lkın 11lk1cı1ıniv1e ~f" 
=-ı.;,af v,...rıı\, ihti1~n .. .., cl,...,.1 .. !hı <lo••· <;;ıf1.,...,m~d21 hiç bir gedilc: yok "F•t-rini •'1anmıcı ve gtte yl\nsıncfan sonraya 
luklan ittifaka çevirdik. Doatlanmızla muhafaza ediyoruz ve onu yükaeltece- dar neşeli saatler geçirilmiştir. 



. -- ---- ·---·- --·· 
Bir KRt; Avda 

INGILIZCE 
--~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Oireten Dersler • _ .. _r_ ... ,,.. ~+ 

Olf Udlft:i DEILI .. 
: B at the enci of a word is on~y pronowıced whcn a vc.ıwel immedia

Wy fDIJowa (tbat .Is, at tbe beglnnlng of the next word.) 
(il) hu& bl!m8Din 90nuncJa oluna ancak ondan aonra hemen bir sa

lsarf geliyorsa tellffuz edilir .. 

............ per. 

......... mine. 
... my mo.. 

1WI' umbrella. 
... your g)oves.. 
""- are yorus. 

.. his hmdbrchief. 
his Jumdbrchief? 

(may) 
(y3) 
(hJz) 
(hl) 
(lts) 
(a'ua) 
(y3) 
(ze'a) 
(mayn) 
(y8z) 

(biz) 
(biz) 
(its) 

(a'uaz) 
(yk) 
(ze'az) 

tbed) 
(çe'a) 
(te'ybd) 
(deslı:) 

(kl'pd) 
(bre'ylıht) 
(RiD•ı•) 
(ne'klıs) 

(JlpMlk) 

that handbrehlef Is his. 
.. her llpst!ek. 
... ..... lnceıet.. 
bracelets are hen. 

la her neckJaee, here Is its dasp. 
.... belongs to lt. 

1-; put our desks in our offlce. 

Beniıa 
Senin, sizin 

Onun 
Onun 
Onun 
B!zim 
Sizin 
Onlann 
Benimki 
Seninki 
Onunki 
Onunki 
Onunki 
Bizimki 
Sizinki 
Onlannki 
Yatak 
Sandalye .. 
Masa 
KQrsQ .• 

Halı 
Bilezik 
YUzUk 
Gerdanlık 
Dudak boya"'. 

Bu benim pzetemdir. 
Bu ıuete benimkidir . 
Bunlar benim ayakkaplarundır .. 
Bu sJzfn ~yenlzd!r .• 
Şunlar sizin eldivenlerlnlzdir .. 
Şu eldivenler stztnkilerdlr . 
Bu onmı mendilid!r_ 
Bu onmı mendili midir? 
Evet bu onun mendilidir .. 
Bu onun dudak boyasıdır .. 
Bunlar onun bilezikleridir .. 
Şu bilezikler onunkilerdir .. 

Bu onun gerdanlılıdır, kopçası buradadır 
Bu ko~ ona aittir. 
Yazı masalanmw (dairenıke) yuıha
nemiz e koyduk .. 

Offlce Is ours. Bu yazıhane bizimdir .. 
thc,. thelr books? $unlar onlann kitapları mıdır? 

._,.. are tbeln. Su kitaplar onlanndır .. 
t. thelr home. Bu onJann evidir .• 
il that mml Bu adam kimdir?_ 
_,,. Is tim! Bu kimin halısıdır? .. 
t. the t.Ye? Masa nerededir? .• 

ela ,_ bay the rinl'P YtlzUlll ne zaman atın aldınız? 
._ ,_ .... ._., N!çln ..,_ pllyonanm? 

~~--------· -~--------------
IKDICI iCRA lılElıllJRLU. ıaııııııııııııııııııııııııııı 

AN ı 

ORMANLAR HAKiMi 
b.KDD'A WAUEB ••z.nu 

1ÜRKÇE 
5ÔZLÜ 

ATEŞLER DIY ARI ARIZONA 
11.K DEPA 

GJBi 
11.KDEl'A Q DBl'A 811CK .ıo .. a 

IKt llBIW:AR YB ••IBT ftLDILEldld.. 

YENi SiNEMA 

YENJASIR •ABır.J 

/amirin iki mühim kuancı 

Jngilizlere pre 
• BAŞTA&An ı bici sABln:DB -

Deniz Gazinosunda 
Perşembe E~lenceleri 

ır AR•IY AKA 
MAKJllJı,s=; JrF.llAJIB 

Blclıf • ,,..,. ~ ~aplıa 
Cleefı :vtn'da 

KA.RMEN 
Ve 

caz......._ 
Masalar remeklhllr. Bveldea anpje efl':rlll dea ...... 

........ c ........... Jrm ...................... . 
lfefll ,,..,.._ Pfd• on ,,..,..._. yelli._ 

efıllanıe~ ...,..._ıı••-
bmlr CUmharlpt Ks F.mdtl.I ...__. harici w 6Mlt .. ....,. ,.. 

mur oluk Ye dere ve karo fayam Ye mitefenfatı lapata 15266 .. tJ .... 
bedelle 20 sUa mlddetle kapalı eksiltmeye komnat olap ........ 17/I1/. 
1941 puarte.1111DG .. t 11 c1e bmir Nafta m1c11r1111ac1e mt1tıı u a -....! 
yon tarafından ,....ıı.c.Jmı. 

Bu ite ait btlf. .o.ıw ftat cedYeli. )Ut:DNM1er. mabftle ...,_. Na8a 
müdürlü*6nde tetkik olanablllr. 

letelcliler 2490 ~kanun laiikiimledne ıike ~ 1145 lha 9 
bntlıık llUIYÜkat teminat ·ve llaale ailailnden Uç sGn enel Nafta aaldlrlllla
clea eJeulrlatı ~ ,,.... w 1941 rdma alt ...., tlcant od-. .......,, 
......... kapak .... 6 teklif mektuplanm 17 / l l / 194' pmartell ..... 
aat ona bdar komiayon nık]ip makbaz mabl»lllncle .............. 

Poetada nld peikmeler bW ~- 21 2t 44'8 (2276)' 

tmta PMIUJr llB•llCAl'I l'flllK .Alf01'111 
SfRKl!l1DD: 

lanlr pamuk mewcab T'"urk Aualm flrketinln merkes ~eaııl.uwıl ffalb. 
pmardakl fabrikuandan lzmlrcle Wr*l kordowla 174 IMllDUÜ ~a aakJe. 
dilmltdr. Merkezci• mlleaade almadan hlt Wr ktm. falmb7a ... .....,_.. 
iladea tlrbte alt ....._ itler lçla ~ada ,....Jı adreee mflraaeaı etmelc a. 
~. 28 29 30 4502 (2302) 

tz•ı. Ce•• Ye Te+ldl eYI lltacllltllltlader. 
Ceza ..,.. tevkif evimiz anayllnde imal ettiif miz mallan çaqı ve pazarlatdaa 

~k ucuz .flatla cea eYlnde perakade Ye bazı ka:rıt Ye tuta baih olarak top-
tan atıhmhıclar. 21 !S 30 3 4431 (2278) 

lawdF l'PmwNY ue meııı.uı !'iPii A. ,.,.,..,.. 
den: . 

Son tetda 1941 llJ'I zarfmcla teMbde amelb-et lC1'MI lcla c;eNJlllml 

1) 9 Ye 2) IOD tepin f 941 puar sDnlerl eaat 9 dan fJ e adar r 
1 Da~ XV KUltGrparlt 

il Tepecik Ka....,..b 
111 Alaancak BofftOft 
iV Ba.u\ane Baca 

1X f..trefp... Kmlçullu 
2) 12 " 26 ... ....- 194'1 pazar giinlttYl •aat 9 dan IS e kadar : 

V ÇaJll XI Gazi bulvan 
VI Bahribaba Xll Menrlıkb ... 

Vlll Güzelyah Xlll A.....&r 
Vlf Karantina XIV Cazl halnn 
X Konak XVI GilmNk 

Sektörlerinde keetleceil .. yın hallunmca bilinmolc &sere Ula oı.u.r. 

B0Pn011a Zı.aat Jltlcfldele l.daYCllllllldma : 
60 • 7S lira Gcretll bir lal>onnltk münhaldır. 7/ 1 Iİ9.fl tarihinde lateklller 

uaıııncla bir ehliyet lmdhanı yaptlaeaktır. 
Orta mektep mezuna olmalı: .-rttır. Uaan l>neııler tercih o1uaur. lsteltb1erlQ 

evrakı müıhitf"lerini 6/ 11 / 41 tarihi akaamına kadar Somon ziraat mflcadele 
latasvonuna bir dilekçe ile getirilmesi illn olunur. 

7/11/941 CQJDa cGnG ... t f O da lm tiha1\ mü.-eaılz aalonunda ya,.ı,.. 
eakm. 30 1 .f 4521 (2'1 f) 

ız11ıa BAl.JPNQf ....... DSKAl'llfB 
MOelM ll'IRSAT 

IUldrATtJaA P,4YASI OD.DL PERAKBNDB SA'ftLIYOR. ... 

.U llıaAll YE t'AR 111 11fBdP OOı.11 
MOMS!SISINDE 

MD•MIM# 8 .... c:f GOlf01fDBlf b'DIARBlf •tzr.s lllllm ~ c.w.I No. a 
tn,n«eıedm w llua' • .. dlla ...... ••nifak.._ ................ U.., ll•w w 

matı --.,_,•a•ı_..,.,.._.. .... b ı• .. 'l'A•Dbl EDWftli .. .. , ......... 
hAllD& aAlmUll: MI• M5 • U.JI • 3-~5 •'-'O• 8.45 TL. 



SAHİFE 4 

SİYASI VAZİYET Afrikada harp can. Harp vaziyeti 

Amerika deniz- lanmağa başlıyor 
So ·}retlere ~Öre 

de Mihvere kar- Libya "e Ha be- Almanlar Mos-
şı harbe ı{İrmiş şistanda çarpış· kovaya yakla· 

sayılıyor malar a _ı>---v r şamıyorlar 
Japor. ya yine bekle
mek niyetinde gibi 

HABEŞ VATANPERVERLERi 
FAALiYETTE 
--o-

Radyo gazetesin«" göre birleşik Ame- ah ·k d l 1 · ·· h . . M' K frc, 29 (A.A) - Orta şarktaki 
ıı a e"' et erı cum urreısı ıster Ruz- B ·ı k tl · k ~L t b 

1 f d d 
.. .. rı anya U\'Ve erı ·ararguuının c -

ve t tam ın an onanma gunu münase- rw• . 
betiyle söylenmiş olan nutuk dünyanın ı~b d T b k · d f ·· 
her tarafında önemli akisler yapmış- .. ya 1 a o ;.u . ç~vres:;ı e. era . g~ 
tır. Amerika halkı bu nutku ancak har- ' rud .. ş k~rt abıl·~ğnde bıcahesı~ e evrıye erımık z 
be oirmiş bı'r de 1 • . . . .. li b'l W1 ·u te ı e sı geçen tarassut a-., v e. reısırun soy ye ı e- J 1 24 25 . . . 
cc.;i bir nutuk ol k t t•kk" . l ra '° uınuzun - ılkteşrın gccesı ... ara e a ı ctmış er, d" r •w• . . 
fakat iyi karşılamı§lardır. u.şmnn. e ı!'lc ~eçtıgını zanne~ı~lerdir. 

Oü d t b ·· tu· d..... . h' 1 Adetçe ilstiln duşman kuvvetlerının yap-
n e e aruz e r ıgımı.z veç ıy e, t ; h .. . kürt" 

Vaşingtondan gelen bir telgrafta cMis- ı~ı .. ~~umu. püs ~!1 kar~~~umu~a
ter Ruzvelt hiç bir zaman mihver şef- kı ~uçuk Brıtanya mü!rczesı dun sag ve 
)eri hakkında bu kadar şiddetli beya- snlıın olarak bulunmuştur. 
natta bulunmamıştır> denilmeltedir. Hudut ÇC\•resinde devriyelerimiz düş
Amerikadan gelen haberler, Amerika- , manın mukavemetile karşılaşmaksızın 
nın bu nutuktan sonra sulh hududunu faaliyet1erine devam etmişerdir. 
aşmış ve denizlerde harbe girmiş oldu- İTAI~YAN RESI\li TEBLİ(Ü 
ğun~ bildiriyor. . Roma, 29 (A.A) - İtalyan orduları 

Bır Nevyork gazeteııı de: cBitaraflık umumi karargahının tebliği · 
kanunlannın müstehzi vasıflanna artık Şimali Afrikada kara c~phelcrindc 
ııon .ve?11~iyiz. Bütün denizleri artık mühim blr hareket olmmruştır. Doğu 
gemıler~mıze serbest bırakmalıyın de- Afrikasında Gondar cephesinde ileri 
mektedır. ··r 1 · · k 'f f al' · d b 1 R iti H'tl . h . i lıw mu reze crımız eşı a ıyctm c u un-

k ld
uzvek ~· d~ .... e~ın ıknstdyan gı da muşlardır. 

a ınna ıste ıgını nut un a söyleme- , ç • ,... i . · "'i 
sine rağmen Amerikndaki katolik _ CENUBı AFRII<A RESM TEBLlu 
paslarından yüzde doksanı Amerika~~" Nairobi, 29 (A.A) - Kara ordusu ve 
Rusyaya yardımına ve harbe girmesine hava kuvvetleri umumi karargfihının 
muhalif görünmektedir. bugün neşrettiği tebliğ : 

Ruzveltin Amerika hakkındaki Al- 24 ilktcşr!ndc Gondarın şimal babsın- j 
man emellerini ve bir haritayı açığa da Deva çevresinde Habeş vatanperver 
vurmuş olduğu malumdur. Boynes Ay- kuvvetleri bir düşman devriye müfre
resten gelen bir habere göre nutkun bu zesine hücum etmişlerdir. Düşman zayi· 
kısmı, Hitlerin cenup Amerikası hak- at vererek çekilmeğe mecbur olmuştur. 
kındaki gizli emellerine cenup Ameri- Hnbeş vatanpcrverlerinin zayiatı olma
kasının nazan dikkati çekilmek istenil- mıştır. 

Orelde harp giltikce , 
kanl• şekil alı yor 

-----0--

Moskova, 29 (A.A) - Rus radyosuna 
göre kız.ıl ordu Almanların biri J.fosko
vanın 60 kilometre batısında Mara ırma
ğında, diğeri Oka ırmağının geçidinde 
olmak üzere iki muharebede tutmakta
dır. Bir noktada arazi kazanan Rus kı
tnlarının terakkilerine Almanlar karşı 
hücumlarla mani olmağa ve Rusları geri 
atmağ;a çalışıyorlar. 
Leningradın şimal kesiminde Alman

ların tank birliklerine karşı kanlı muha
rebeler verilmiştir Düşman «A:r> işaretli 
mahalden Sovyetler birliklerini geri at
mağa muvaffak olmuştur. Komutan Go
verofun birliği cB> işaretli mahalde bir 
yarma hareketi yaparak ilerlemiş ve beş 
Alman tankı tahrip etmiştir. 

Orel şehri kesiminde muharebeler da
ha knnlı surette devam etmektedir. Düş
man tank kuvvetlerinin harekatı Sovyet 
kuvvetlerinin cesurane harekatiyle aka
r.ıcte uğratılmıştır. Orcl cihetinde düş
manın 30 top ve 30 tankı tahrip edilmiş
tir. Bir çok Alınan tayyareleri düşürül
müştür. Düşman elindeki yedek birlik
leri muharebeye sevk etmektedir. 

-------
Macarlar "'loueç~, 
nehrine 20 kiloınet

re yak laşnnşlar 
diği ş<'klinde kabul edilmiştir. 25 ilk teşrinde tayyarelerimiz Gonda-

Bir lngiliz gazetesi de Amerikan rın ceunbunda Guramba yakınında bir Rgıs!ClW'IH bütün Uhravna 
cümhurreisi için artık bir adım geri at- düşman karargahına ve nakliye vasıta- ı !s • Jı:ff..a·ıı 
mak imkanının knlmamış olduğunu ve larına hücum etmişlerdir. Guramba mü- eyuneıtı ge?! çe 111ı1t>1ııl • 

böyle bir fırsatın da bir daha ele geçmi- him bir ticaret merkezidir. Sarılmış bu- le1"8 bi!e2i1J0iH or 
ye<;eğini söylemiştir. lunan general Nasi kıtaları buradan yi-

1 Budapeşte, 29 (A.A) - Macar Ajan-
R~zveltin ~utkunda .Japonya hakkın- yecek tedarik etmektedirler. sı bildiriyor: Ukrnynadn müttefik kuv-

da bır şey so!lenmemış olması, ve Ja- 27 ilkteşrinde Britanya hava kuvvet- vctlerin tazyiki altında düşman biltün 
po~yanın genış!emek arz.ulanna temas lcri Gondar çevresinde Deva yakınında cephe boyunca geri çekilmektedir. Diiş
edılmemeııi, w muz~kerelenn devnm et- düşman slpcrlerinc bombolar atmışlar- manın ricatını himaye için yaptığı hU-
mekte oldultuna ısaret savılmı!ltı. dLP. cumlar kırılmaktadır. Macar kıtaları 

JAPO_NYA TERE~~o/ tCtNDE Cenubi Afrika hava kuvvetlerine Doneç nehrine 20 kilometreye kadar 

J 
Tas a1ansının vcrdıgı hır haber. Rus- mensup tayyareler kesif uçuşları yap- yaklaşmışlardır. Bir düsman müfrezesi 

npon hududunda küçük bir müsade- l d · esir edilmiştir. ~ 
menin olduğunu bildirmişti. Bu haber mış ar ır. Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. Ajansı-
Japonlıır tarafından hemen yalanlan- - nın nskeri kaynaklardan öğrendiğine 
mıştı~. Bunda'! Jap?nyanın hala 1!lr te- Mansta ve Ak- göre bir çok Alman Savaş tayyarelc-ri 
re~dut dev:resı ~~çınne~te ~ldugu ve dUn fena havaya rağmen Moskova şeh-
mıhver 1,;hıne ~!lahlı bır muda.~?lcdc d • d • rine hUcumlnr yapmışlardır. Askeri 
bulunmnga henuz karar vermedıgı an- en z e yenı ehemmiyetli hedeflere ve iaşe tesisatına 
laşıl'!o:. • isabetler kaydedilmiştir. Alman tayya-

Hadısenın Japonya tarafından yalan- t&YJ'Ct re 
8
. JDl&rJ relerinin hepsi üslerine dönmüştür. 

lanmı!I olmasına mukabil, Japon harici- ·-------
ye nezaretinin gazetesi. bu hii.diııenin ta- Mussolini diyor ki: mamiy le tali ve mevzii bir mesele ad 
edilmesi lazım geleceğini yazmıştır. 
Esasen bu gibi mahalli hudut hadiseleri 
ekseriya mahalli komutanlar tınafındnn 
muslihane hal edile gelmiş. Fakat Ja
pon gazetesinin bu mütaleası çok mü
himdir: Japon makamları bu ltadiseyi 
evvela yalanlamış iken. şimdi yan T«"S
mi bir S?azete httdiseyi olmuş gibi telak
ki etmekte ve ona göre mütalea yürüt
mektedir. Bundan anlaşılıyor ki Japon
ya şimdi Rusvaya karşı harbe girişmeğe 
taraf tar değildir. 

---l/ılllılW' __ _ 

Askeri vaziyet 

ITALYA VE BINGAZI DE 
BOMBALANDI 

Londra, 29 (A.A) - Savaş servisine 
bağlı Amerikan mamulfı.tından Havuk 
tayyareleri dün gece şimali Fransadaki 
Alman tayyare rr.eydanlarına bir akın 
yapmışlardır. 

Abvil tayyare meydanına iki saat 
içinde Uç defa hücum edilmiş ve buraya 
yüksek infilak bombalariyle yangın 
bombaları atılmıştır. Altı 3angın kayde
dilmiştir. Son hücumda uçuş pisti üze-

---- rinde boınba1arın infilak ettiği görül-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ınüştür. 

za geçmiş olmalarının sebebi şöyle ols::ı * 
gereJ...'iir : Londra, 29 (A.A) - Hava Neznreti-

B!lindiği gibi A1manlar üç ha!tadnn-' nin tebliği: Av tayyarelerimiz Manş ve 
beri Kaleninden Moskovayn taarruz et- şimali Fransa üzerinde Sulı günü yap
mektedirler. Sovyetler de bu bölgedeki tıkları kc~if uç~~~ı:ırı.;snasında hava mu: 
Alman taarruzlarına ehemmiyet vere- harebclerındc ıkı duşman av tayyaresı 
rek Moskovada toplamış oldukları ihti- tahrip etmişlerdir. Dunkerk bölgesinde 
yatlardan bir kısmını buraya sevketmis m~vu~alara v.e d~?er hedeflere hücum 
ler ve Alman taarruzunu önlt>mişlerdir. edılmış ve hır duşman av tayyaresi 
Bu Sovyet mukavemetinin esaslı bir şe- ~erek tayyare meydanında yt!rde talı
kildc kırılamamıs olmasının Alınan ko. rıp olunmuştur. 

.. Sahil h r · · · mutanlığını daha zayıf sandığı başka bir mu a a~ servısıne mensup 
yerde böyle bir harekete sevkctmlş ol- Hu~on tayyareleri .sal~. sabahı T~rcs-

uht ld' hcllıng açıklarında bır duşman gemı ka-
masBı m . eme ırzı. .. b tl' 

1 
, filesini bombalamışlardır. Bu harekfıta 

u yem taarru a munase e ı o arar. şt' k d t 1 · · · h · d" 
M 

· · k b"'l . d k" taa z1 "dd t ı ıra e en ayyare erımızın epsı on-
OJaıs o gesın e ı rru ar şı e - müştür 

lenmiş v~ AlmaHlnr b!"rada. yeniden ba~ Şimdi tesbit edilmiş olduğuna göre 
zı. terakkılcr k:1ydetmi.şlerdır. Fa~at he- Pazartesi günkü tanrruzi harekat esnn-
nUz bu tarakkıler k ühi b' ah" t kt d~o m ın ır m ı- slnda av tnyyarelcrimiz başka üç tay-
yet ~rze meme e :r. yare daha tahrip etmişlerdir. Bu suretle 

Dun gelen haberlerde, Moskovanın yekfın altıya çıkmıştır 
cenubunda Oreldc yeni Alman muvaI- · 
fakiyetlerindcn bahsedilmektedir. İTALYAN TEBUCt 

Londra radyosu da Alman kuvvetle- Roma, 29 (A.A) - İtalyan orduları 
rinin Oreldc cepheyi yardıklannı bildir- umumi karargahının tebliği: 
miştir; fakat bu hareketin nasıl bir in- Dün öğleden sor.rn Britanya tayyare-

"Almanlar Bol
şev~kl!ğe ö~üm 

darbesi indi-
riyorlar" 

-<>--
(( Ne Çörçilin, nede diğer 
elebaşıların gayretleri 
muzaffer yürüyüşü· 
rnüzü durduramaz n 

Roma, 2!.l (A.A) - Roma üzerine yü· 
rüyüşün 20 nci yıldönümü mtinasebc
tiyle dün yapılan tören .son haddini bul
muştur. On binlerce kişinin Venedik 
meydanında cDUçe! Düçe!> Haykırma
ları üzerine Mussolini Venedik saray1 
balkonuna çıkarak bir hitabede bulun
muştur. Mussolini sözlerine şöyle niha
yet vermiştir: 

c - 20 sene evvel ilk mücadelemizi 
kendisine karşı yaptığımız Bolşevikli
ge şimdi Alman orduları tarafındnn 
ölüm darbesi indirilmektedir. Ne Çörçi
lin ve ne de diğer elebaşıların gayretleri 
muzaffer yürüyüşümüzü durduramıyn
caktır. Her şeye rağmen bütün maniala
rı geçeceğiz.» 

B. II1TI .ERlN TELGRAFLARI 
Berlin, 29 (A.A) - Roma üzerine yü

rüyüc;Un yıldönümü münasebetiyle Hit
ler, İtalyan Kralına aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

B. Ruzveltin nutku 
ve Amerikalılar 

uzvelt bir mu· 
harip ~ibi ko
nuştu. diyorlar 

SON NUTUK AMERIKADA 
iYi KARŞILANDI 

Ncvyork, 29 (A.A) - Nevyork Tay
mis gazetesi yazıyor: 

cAkıl crdirilemiyecek bir hadise çık
mazsa Amerika filen içinde bulunduğu 
harbe nazeriyat sahasında da girmiş bu
lunacaktır.> 

Nevyork Taymis gazett'si bitaraflık 
kanununun büyük ölçüde tadili için ya
pılan tekliften sitayişli bir lisanla bahse
derek diyor ki: 

«Hareket serbestimize kendi elimizle 
engeller koymaktansa bin denizaltısı 
batırılrnahdır. Amerikanın muzaffer ol
masına hizmet ettiği davayı kurtarmak 
için gemilerimiz serbest olmalıdır.> 

ARTIK GER.t DÖNÜLEMEZ 
Nevyork Herald diyor ki: 

lstanbulda Cümhuriyet Bayramı 

Geç vakıte kadar halk 
sokakla·rı doldurdu, 

tramvaylar işliyemedi 
~-~--------,,_,,.,~---------~-

. lstanbul, 29 (Yeni Asır) - Cümhu- balık yüzünden tramvaylar saatlerel il' 
rı?,et1 bb~yramhı tehd rimizd~ gÜneşli ve liyememiştir. 
guze ır ava a neşeli şekilde geç- •. " •. • 
miş, içten gelen tezahürata vesile ol- Gunduzun Taksımde yapılan ~ 
muştur. geçit resmi çok mükemmel obn ..... 

Halk geç vakte kadar sokakları dol- Kahraman askerlerimiz dakikalard 
durmuş, caddelerde sel gibi akan kala.. kışlanmışhr. 
)CQCCICOCCOCCIOCICCCQ~~~=~=~c:ı~C~C~QCCl::ııcc~~::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı:ıoc:ıoc:ıocMMMMIOl_.r-j 

Harp okulunun yeni mezunl 
ordumuza katılıyor bugün 

Ankara, 29 (Yeni Asır f - Harp 1 Merasim eanasında aımf birin . 
okulu bu devr.e ~ezunlannın okuldan mükafatlar dağıtılacak ve okulun 
ayrılma mcrnsımı yarın (bugün) yapı- kütüğüne bir çivi daha çakılacaktır· 
lacaktır. 

cMantık noktasından Ruzvelt Ameri
kan milletini sulhun en son haddine ka
dar getirmiştir. Ruzveltin bu defa kıvıl
cım saçan sözleri bir harp nutku edası-
nı taşımaktadır. Reis için artık bir adım Odemı· ~te çncuklar!>. 
geri almak imkanı kalmamıştır.» """' v s;u 

KATOLtK •· 
PAPASLARIN VAZ1YET1 ödemiş, 29 (A.A) - Çocuk esirge-ısünnet edecek ve ilk mekteplerdeki 
Siyasi mahfiller Ruzveltin beyanatı- je ku~mu 200 .~akir çocuğu kun.du~a- kir çocuklara yemek verilmesine el 

nın akisleriyle meşguldürler a~ı ~ahı] olmak uzere tamamen gıydır- edecektir. 
Katolik Papasların yüzde doksanı mışlır. Kurum pek yakında 20 çocuğu 

Amerikanın harbe girmesine muhalif- r.r..o-..o-.o:r~J.-oo::r..o-..r..o-..o-~..occl!r..c:ıoc:ıoooooooo=oı:ıoc:ıoc:ıoc:ıoaa-lll""JI 

tir~ tYt KARŞILANDI Palamrı_tluk hattı işletmeye açıldı 
Vaşington, 29 (A.A) _ Amerikalılar Ankar~: 29 .. U!usueı) -. Devlet tarafından satın alınan llıca - Palamu 

Reis Ruzvelün nutkunu derin aluka ve ~attı bugun mulkı ve nsken devnir rüe snsının ve Edremit halkının h~ 
dikkatle dinlemişlerdir. Ha1kın ekserisi ışletrneye açılmıştır. 
bu nutku muharip bir devlet reisinin ~..o-~~~~..,......,....~ac:ıc:ıc:ıaac:ıaıa'*"1" 
söyleyebileceği bir nutuk mahiyetinde Al ( M k• 
addc1mekle beraber iyi karşılamıştır. manya ve n-ı a ıneve 
Ruzvelt hiç bir zaman sözlerinde Mih-
ver dev}cUe~ini? şefleri hakkında bu ailterenı·n cenu- Ven·ıı·rken 
derece agır hır Iısan kullanmamıştır. ~ 

Şiimali Bos;;da 13 kisi bu ve batısı C-:::huriyet Bayra-
kursuna dftzlldi .. Ber~. 29 (AA> _ Beigraddnn ge· bom balandı mız ve Britan ya 
len bir telgrafa göre şimali Bosnada g.a ""efa/erı·n J,. n•.ert· d 
Trnvnik harp divanı kısa bir mahkeme- "" ~ a~ ~:r T 
den onra 13 kişinin kurşuna dizilmesine Londrn, 2!.l (A.A) - Hava nazırlığı-
karnr vermiş ve hüküm infaz edilmiş- nın tebliği : Londra, 29 (A.A) - Royter S 

Britanya basını Türkiye Cümh tir. B b d . · b wlı 4 om ar ıman servısıne ag mo-
nin 18 nci yıldönümünü kayde ----

In~iltere Suri
yeııin istiklali

ni tanıdı 

INGlLIZ KRALI BiR TEL· 
GRAF ÇEKTi 

törlü tayyareler dün gece fırbnalı bir 
havndn Almanyanın cenup ve cenup ba
tısındaki hedeflere hücwn etmişlerdir 
Şerburg havuzlan da bombalanmıştır. 
Snvaş tayyareleri taarruzi bir keşif 

esnasında şimali Fransada düşmnn tay
yare meydanlarına hücum etmişlerdir. 

Tayyarel('.rimizin hepsi üslerine dön
müllerdir. 

ALMAN HÜCUMU 
Berlin, 29 (A.A) - Alman orduları 

baskumandanlığının tebliği : 

dir. Başvekil Dr. Refik SaydamıJı 
telerde çıkan nutku büyük bir 
okunmaktadır. Londradaki TUrk :ıc 
si mensupları ve Türkiyenin 
bugün öğleden sonra Türkiye bU 
çisi tarafından bugün kabul l!O.lıuaıı• 
dir. 

Albay Knohı 'un gd 
zetecilere be yanatl 

İngiltereye karşı savaşta Alman de-
Londra 29 (AA) 

1 
'lt K 

1 
nizaltılan Cebclüttanktan İngiJtereye Vaşington, 29 (A.A) _Bahriye 

Suriye cllmhurr~is· H n?ı er~.mhra ı giden bir kafileye taarruz ederek top-. rı Albay Knoks bugün gazetecUet 
reisi seçilmesi mün~seb~~l~ebi~utel;~ yekOn 47,000 tonilato hacminde 14 Bri-' lantısındn bey~na~ta bulunarak 
göndererek tebrikatta ve i i temenni- tanya vapurunu batınnışlardır. Knfl-, kah harp gemilerıyle olan mUsa 
lerde bulunmuştur Bu surelı B •ta leye refakat eden bir torpito muhribi de lerde her hangi bir denizaltısı ba 
hUkümeti geçen 27 Eylu""ld c Grı nyal batmıştır. Yalnız küçük gemiler kurtul- batırılınadığı hakkında maldınat 

e enera t kt . tin dilm k . 
Katru tarafından ilan edilen Suriye is- muş ur. me en ıç ap e e sıy 
tiklalini kat'i olarak tanımış bulunmak- 28 - 29 ilk teşrinde savaş tayyareleri- Amerikan donanmasıncaıtatbik -iHfllll"!'l• 

tadır. mfz İngilterenin cenup batısında Ilınan muhtemel bulunduğunu söylemiştir· 
---,- ve iaşe tesisatını bombalamışlardır. bay Knoks şimdiye kadar Aınerfkall 

S OV t f Ö Düşman tayyarelerinin Alman yanın mil eri tarafından bazı Alman d 
ye ere g re cenup ve cenup batısına ve merkezine ları_nın batınld!ğı hakkmd~ ~a 
---- karşı hücumları tes!rsiz kalmıştır. 48 te~ı~ veya tekzıp etmekten ~ün& 

- BAŞTARAFJ 1 lNCt SAHİFEDE • düşman tayyaresi düşüriilmüştür. Ayni ~~tır. Albay Knoks şunu ilive 

yarelerin sayısı evvelce kaydedildiği gi- mi.iddet zarfında bizim kayıbımız yedi · 
b

. k" d ğ ı f tayyaredir. Britanynlılar çoktan beri harpte 
ı se ız e i , akat yirmidir. 27 1lkteş- lunuyorlar fakat Britanya donanın-

rindc Moskova civarında 6 düşman tay- C h ---- rafından imha edilen bir çok de 
yaresi diişürülmüştür. üm uri yet bayramı hakkında hiç bir tebliğ okumad 

RUS TAYYARELERtN1N pi "'Ongosu çekı"ldı· hal çok denizaltısı batınlınadığını 
MUV AFF 4KlYETLER1 T etmez, bununla beraber malCimat 

- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE v retmektcn içtinap etmemiz k __ ....... 

Moskova, 29 (A.A) Dünkü 
tebliğine ektir: 

Sovye\ 2 _ 5 B1N L1RA KAZAN ANLAR aşikfu- bir siyaset meselesidir. 
Yine son beş rakamları 92018, 94220, .._._ 

Batı cephesinde faaliyette bulunan biı 
Sovyct tayyare teşekkülü Alman mo
torlu kıtalarına karşı muvaffakıyetli bir 
hava hüc.umiı yapmıştır. Bu hücumda 
tain isabetl,erle 33 düşman tankı ve as-
ker yüklü 140 tan fazla kamyon tahrip 
edilmiştir. Bir şehir yakınlarında Sov
yet tayya~elerinden mürekkep bir grup 
mühimmat yüklil 60 tan fazla düşman 
.Kamyonunu tahrip etmiş, bir piyade ala
yı kadar askeri bomba ve mitralyöz ate
şiyle dağıtmıştır. Diğer Sovyet tayya
releri de aynı şehir clrafında 13 Alman 
tankı ile 35 kamyon tahrip etmişlerdir. 

s1145, Grn22 ve 22000 olan bütün bn~ Har kof civarında tt1 
lere ikişer bin lira düşmüştür. 

201039, 70961, 16876, 332082, 10818 ve harebe deva. m ediy 
376079 numaralı biletlere beşer bin lira 
düşmüştür. 

BüYüK 1KRAM1YELER 

10,000 lira 307972 ve 94142 sayılı bi
letlere, 20,000 lira 106976 numaralı bile
te, 50,000 lira da 193245 numaralı bilete 
isabet etmiştir. 

50,000 liralık biletin An.karada satıl
mış olduğu anlaşılmıştır. 

kiş.,f göst<>rdıği bildirilmemektedir. leri Katanzavo vilayetinde Ciro Marino 
UKRAYNADA yakınlarına ve Cozenya vilayetinde Ca-

Almanlann Ukraynnda yen'.dcn bazı niporno üzerine ınüte:ıddit bombalar at
şehirlcr aldıkları bildiriliyor. Sovyet kı. mışlnrdır. Üç kişi yaralanmışlır, httfiI 
taları gt'ri çekilmiştir. Almankmn Ros· hasar olmuştur. 

dtalyan tarihinin seyrinde manalı bir 
dönüm noktası olan bu yıldönümünde 
ınnjestenizi düşünüyor ve gerek kendi 
şahsınız gerek müttefik İtalyan milleti- ""~..r..r~ı:ıı:ıı:ıı:ıc:ıoc 
nin istikba1i icin en samimi temenn1le- B · h "d · J h 

tofa 15 kilometre yaklaştıkları ilave cdıl AFR1KADA 
mcktcdır. 

Sovye:tler Hnrkofun düşmüş olduğu 
haberin: ıı·tl!\ yalanlıyorlar. 

KIRII\IDA 
Kırım ü1erine olan Almruı harekatı 

yeniden c;icldetl('nmiş ve berzahta ba.,ı 
ilerlC'm !e>r kı:wdt'dilmiştir. Dünkil Al
m::n rC' i h•Lliği Kırımda SovyC't cep
hC'sinin \ ı rıldu ını bıldirmic;tir. Rumen 
nskerle,. el A"nk dr>nizindc bir nrlayı 
ic;n;-1 <'f'T • ' dır. 

O. 1EGA GÖJ~ÜNDE 
İt lyaı rndvll un ın verdiği bir habe

re öre' Omcı?a röliinde Fin ve Rus sa
hil muh::ıftı..za r1emileri arasında bir mu 
harclx> vukua gC'lcr€k bir kt:ç saat de· 

Düşman hava kuvvetleri Bingazi tize
rindc uçarak bir mikdar bomba atmış
larsa da bombaların çoğu denize düş
müştür. Müteaddit evler hac;ara u~ra
mı.ştır. Ahali arasında üç ölü, 12 yaralı 
vardır. 

Alman tayyareleri Tobruk müstahkem 
m e\·kiindeki n. keıi hedcflC'l'i bombala
mı lardır. 

vam etmiş, nnticcdc 8 Rus kiicük harp 
sefinl'ri batırılmıstır. Finlerin r,ölden gö
le küeük sef'nc!cr n:ıkli surctile sahıl
dcn Fin kıtalanru izaç eden bu küçük 
Rus harp scfindl'rinden kurtul mık is
temiş olınalan muhtemeldir. 

rimi sunuyorum.> ır a ıs~ aa a 
B. MUSSOL1N1YE TELGRAF 
Bitler aynı zam~nda Mussoliniye de 

aşaihdaki telgrafı göndermiştir: 
cDüçe, Roma üzerine yürüyüşün hu • k t } • 

yıldüntimii münasebetiyle şahsınızın ve rı an pe ro gemı-
Faşist İtalyanın mesut istikbalinin refahı 1 • • h d I 
için en samimi temennilerimi sunuyo- Si.Dl atır 1 ar 
rum. Yeni bir Avrupa kurmak için za-
fere do~ru yanılan mi.icndelede bize miit- ı . . . 
tdik olan ttalva için yaptırhm temenni- • Radyo g?w~et7~nnın tsvıç~e rad~o-
1 •re bütün Alman milletinin temennilc- ~1?1a atfettıeı hır h~bere gorc kafı~e 
ri de iştirnk etmektedir> ıçınde seyreden ıOOO tonluk hır 

· Amerikan petrol gemisi Alman tah-
ım ------.-. • S telbahirleri taraimdan torpillenmiş 
~ rı " lt"' 6 ·cm~ıs! § ve muhtomel olarak batınlmıştır. 

ı;~ ~i~ e ~i!e5i R Bu geminin kafile halinde sey-
Sofya. 29 (AA) - Rusçukta bozgun- S reden nakliye gemileri arasında ba

cul~k hnrckctıe:i~e tcc;eb?üs ~tın.ek. su- § tırıldığı sanılmaktadır. 
çu ıle altı komlinıst tevkif edılmıştır. 1 ~J..ccc:r..o-.q".,.c:r..ccı'"...c:o-_,...:oooc:ıcG 


