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'~ "" ~ ~~-leceı~ " •dandaki tefrikamızı büyük bir ı.evk 

' itja.._ lakıb ettiğiniz Erol Teki'nin bu şaheserini 
\> ....-ea ikinci sayfamızda tefrikaya başlıyoruz.. Morfin adındaki asri zehire alışan ve bu ıuretle ablik-
f sızlığın son derecesine düşen bir sefilin işlediii barukulide 11~anlar dağında geçen bu sevda cinayetler .. Timarhanede ge,en acıklı günler ••. 

~ 0tnanını çok beğeneceksiniz Sefalet, ıstırap, cinayet 
f ~ ve aşk ... 

Qrından itibaren okuyacaksınız 
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Büyük taar
ruzun başla
dığı gün 
~·-

BLivük Atatürke ve ., 

1\lehn1edciklere bin 
niınet ve bin şükran 

Bugün büyük taarruzun 
başladığı ve düşmana kat'i 
darbenin indirildiği günlerin 
başlanğ:cı olan mes'ud güne 

tesadüf etmektedir. 26 Ağ_us

tos 1922 de büyük asker baş 
kumandan Atatürk tarafın· 
dan kahraman orduya : 

- Yürü . . Hedefiniz Ak· 
denizdir.. Denildiği günün 
yıldönümüdür. Aoadoluya sal
dıran kuvvetlere karşı Tür-
kün Lütün kudret ve kuvve

tini teksif ederek saldırdığı 
gün buğün başlamıştır. 

Bu satırları yazanlar ve 
bu satırları okuyanlar o mes· 
ud günün büyük heyecanını 
bili duyarlar .. 

Bizi zafere, saadete, re
faha, istiklale ve bu günkü 
mes'ud günlere kavuşduran 

büyük yaratıcı Atatürk'e, 
ve onun yapıcı ve baıancı
ıı lnönüne, büyük askerlere 
ve Mehmedciğe burada mil· 
Jetin minnet ve şükranını 

bir daha sunuyoruz. 

Bir haydud çetesi 
evi kuşattı 

•••• 
!Genç kızlar ka· 
çamadılar ve 

silaha sarıldılar 
--·-··----ı.,_ Nihayet haydudları 
püskürttüler 

Cezairde çok garib ve 
inanılyımacak derecede kis
tabca yapılmış bir hldiıe 
olmuştur hadise şudur : 

İki genç kr, bulundukla
rı çiftlık evinde bir çetenin 
hücumuna maruz. kalmışlar. 

on sekiz , 21 yatında olan 
hu iVi l<ardeş silihla çeteyi 
püskürtmüşlerdir. 

Cezayirin civarında bir 
ıki senedenberi bir çete tü
remişti. 

Bu çetenin, Cezayire ya• 
kın olan Şauat köyüne ine
ceklerini köyün bekçisi ha
ber alır ve gece saat OD 

birde gelip •kızlara haber . 
verır. 

Kızlann anne ve babalan 
Cezayire gitmiıler ~e bunla· 
rı evde yalnız bırakmıflar· 
mış. 

Kızlar m&dafaa1a karar 
vermİfler. 
· Derhal tüfekleri tabanca· 
lan almıtlar, peaçerelere 
yerlettirmiıler, aradan iki 
saat geçtikten ıonra 30 ki· 
şiden mlirekkep o!a11 çete 
evin etrafını ıarmıt ve re
isleri de kapıyı vurarak 50 
çuval bakla, 100 çuval bai· 
day, evdeki paralan ve kız· 
ların mücevherlerini iıte· 
miştir. 

Onun kapının önllde ba· 
ğırmasıaa bir tabanca luİ 
mukabele etmit ve çetenia 
reisi kapının önünde yere 
devrilmittir. 

Elebatılarıaı kaybeden zor• 
balar tüf eklerine sanlarak 
eve ateş etmeie kızlar da 
ellerindeki tüfeklerle onlara 
teker teker devirmete bas· 
lamıılar, karııbklı mtlcddele 
o kadar şiddetlenmit ki, bir 
iki kilometre ötede balaaaa 

- Sonu 4 lhıdlde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~----~----~--0000~--------------

Para Cezalan~-
r:. ün Sürmeli sokak 49 numarada oturan Oaaiu 
11.!ı.11 adında bir kariimiz l'1atbaamıza mOraacat ederek 

şöyle dert yandı: . 
" - Dün bana beş lira ceza kestiklerini teblii ettiler. 

Sebebini sordum: " Yanında çalıştırdığın adamın 11bhat 
cüzdanı yok ! ,, Dediler. Hayret ettim. Yanımda kimseyi 
çah~tırmıyorum. 

Zaten bütün dükkkinımıa sermayesi 70·80 liranın içinde, 
adam ç.ıılıştırmama madden imkan yok. Bundan batka Çq· 
me sokağında 27 numarada dükkanı olan zevceme de ayai 
sebeble beş lira ceza kesmişler. Onun da yanın:la kimse 
çalışmamaktadır. Bu vaziyette bir yanhıhğa kurban sitmit 
oluyorum. Veziyetio düzeltilmesıni isterim." 

Kariimizin iddiası yerinde ise bu vaziyet derhal tuhila 
edilmelidir. Belediye reisimiz, işlenmiyen bir c8rilm içia 
ceza kesilmesine elbette müsaade etmiyecek •• ba batab 
işi görenleri tecziye ettirecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



,. .... 2 

Tahra bey 
lzmir e ·Pap asın 

Fa ı a Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

- 27 -

1 erkesin gönlü en geçenleri 
bi e i adam • çin evlenmek 

Anı var mıdır? 
~ .Kendi~e. iyi bir balet ı o]duğunu anlamıştır .. 

yetışhrmek ıstıyoruoı f Dedi. Tahra bey Mısırda da bü-
Tahra bey bu kuvvetli iti- yük bir muvaffakiyet kazan-
mada layık olmak için uyku dı. Mısırda dört ay oturduk-
ve rahatını terketti ve az tan sonra tekrar Parise 
zamanda kuvvetli bir fakir döndü. 
olarak meydana çıkh. Ve bu hususta bütün ilmini 

Şeyh Lu mandas, Mısırın dünyaya yaymak için Pariste 
içerilerine doğru seyahate bir fakirizm enstitüsü açtı. 
çıkı:iıağa karar vermişti. Talı- Paris gazeteleri Tahra beyin 
re bey şc:yhe refakat etmeği enstitüsü dolayisile şu yazı-
şiddetle arzu edivordu. Fa- ları yazıyorlardı: 
kat, Luşmandas buna muva- Tahra beyin, Paristeki 
fakat etmedi ve dedi ki: enstitüsü ile fazlaca me~ğul 

- Senin arıtk bana ihti- olduğu anlaşılmaktadır. Yüz-
yacın kalmamıştır. Fakirlik lerce münevver gencin mü· 
ilmi mücehhczsin, derhal davim bulunduğu Tahraizm 
Avrup: ya git 1 Malik oldu· müessesesi, şimdiden parlak 

bir istıkbale namzed teHikki 
ğun sehhar kudret sayesinde edilıyor. 
kendileıiıı alim zanneden Tahra bey, talebesine bu-
küstahlara güzel dersler ve- rada günün muayyen snatle-
rebİ)t;ceğiae eminim. Bu su- rinde fakirizmin esasab hak· 
suretle, onların nekadar aciz kında konf .:ranslar vermek-
oldukİarım da anlamış ola- tedir. 
caksın. Tahra bey, vaktile kendi-

Tahra bey, bu müthiş sini gözetmiş ve mektebe 
Şeyhten çok şeyler öğren- göndermiş olan dayısı Yük· 
mişti. Fakat kendisininde ~ekkaldmmdaki sabık Osma-
manevi ve esrarenğiz h~di- niye otelı sahibini ma aile 
sel •rde elde elde ettiği büyük Parise aldırmıştır. Tahra bey 
muvaffakiyetlerdan şimdiye Liyoıı'a civar bir sayfıyede 
kadar Şeyhe hiç bir şey 400,000 franga satın aldığı 
söylememiştir. bir oteli, dayısına bedjye 

Şeyhin bu iltifafatından etmiştir. Dadısı bu oteli, iş· 
cesaret görerek : ledeı ek bir hayli para ka-

- Üstadım ! Dedi. Ben de zanmakta ve yegenine dua 
Avrupada çok büyük tecrü- etmekt~dir. 
ueler yaptım .. Adım Tahra- Tahra, dünyada en çok 
dır belkı işitmiş olacaksınız.. aşk mektubu almakla tanın-

Şeyh hayretle: mış bir adam olmakla bira· 
bet şimdiye kadar, bakıki 

- Gazetelerin bahsettiği 
meşhur Tahra siz misiniz? bir aşka, gönlünü kaptırma· 
Dl:di. kası şayanı dikkattır. 

Ne ıçin evlenm\yorsun? 
Tahra bey biıyük bir teva- deyenlere Tahra beyin ver· 

zuhJa ev t dedi.. 
Onun üzerıne şeyh 

u ütevazi bir hal l dı. 

diğı cevab şudur: 
daha - Herkesin gönlünden 

- O halde sen de benim 
ustadımsm! dedi. 

Adeta yanıden tanışıyor

larmış gıbi birbirlr.rini anla-
ına ve: aşağı yo arı ııntihan 

etmek için uğraşıyo !ardı. 

Nihayet şeyh l abra beyin 
ne müdhiş bir adam olduğu
nu, Tahra beyd~n onunda 
ö~r nrPk birçok noks~nları 

• r 
Gece 

g çenlere oğab olan bir fa
kir ıçin meçhul kalan şey 
var mıdır? Hıç Tahra gıbi 
bır adamın, kadın tuzağına 

düşeceğine ihtimal verir mi
siniz? Mamafi bu hususta 
kat'ı bir şey söyleyemem. 
Yalnız şu kadarını deyeyim 
ki, heniiz aradığımı bulma· 
dım. 

«SON» 

c et 
l(orku \f e Hevecn n H onıa 111 
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Haydutlar n1üthiş bir paniğl" haşladılar 
Z. R. g zlendiği yerden bu Haydudİarın deliler gibi 

müsade'lleyi seyir ediyor ve bir taraftan diğer tarafa 
neticeyi bekliyordu koşmakta ve aşağıda arka· 

Ve bekled ği de geç kal· daş1 arına işaretler yapmakta 
madı: Zabıta, haydudlardan idiler! Biraz sonra sai!lam 
gelen yeni yard m kuvveti bir halat asıldı ve haydudlar 
karşısında aciz !<alarak mü- da birer birer ve büyük bir 

( .. 
Zavallı 
delikanlı 

Fransada Şinon'da bir çift
lik ahırında on beş aydan 
beri hapsedilmiş 25 yaşla
rında bir delikanlı bulun
muştur. 

Zabıtanın yaptığı tahki-
katta bu delikanlı, babasının 
yetiştirdiği çiçekleri satarken 
civarda bir kıza aşık olmuş, 
fakat aşkına mukabele gör
mediği için de derin bir yeis 
ve kedere düşmüş, git gide 
delirmiştir. 

Delikanlı delirdiği vakit, 
ailesi masrafı mucib olacak 
diye timarhaneye vermemiş
ler fakat çiftliğin ahırına 

hapsetmişlerdir. 
Şimdi bu yirmin,ci asrın 

" Mecnu ,, nu timarhaneye 
kaldmlmış ebebeyni hakkın
da da kanuni takibata baş

lanmıştır. 

Pijama 
Aleyhine Harp İlan 

Eedidi ! 
Amerikada Ottova doktor

larindan M. Davis pijama 
aleyhine şiddetli bir harp 
ilan etmiştir i 

Bu doktora göre pijama, 
erkekler kadınlaştıran bir 
elbisedir. Ve doktor Davis 
ı.eciyesi kuvvetli, azim kar 

26 Ağus~ 

Bad joz şehrinin kan talii •.•• ıı A 1 
l•panyada kanlı hadiseler Galip asker kumandanı 1 DU YAD ?8 

olmaktadır. Geçen gün ajans- dinleyor~u. VeJlinyton niha- 8 e e O gyvOJ' rı 
lar Badajoz'daki korkunç ve yet şehrın meydadına dara- ı 8 ~ 
kanlı hadisleri vermişlerdi. gaçlsrı dikilirken ve emrine QOOOOOOOOOOOOOO 0 

Bu şehrin ispanya tarihin- muhalif hareket eden asker· 1 Kadın saçı tiiccar1nı 
de cok feci ve kanlı bir lerin heman idam edeceğini hilesi 
mevkl

·
1
• vardır·. B d b. iJan etmiş buna arğmen kat- . de un an ır Al . R t' i!unııı 

asır kadar evvel bu şehir liamın üç saat davamına m='· gınson ve a ı 1 rıı:ıı ni olamamıştır. iki genç kadının saÇ a 
korkunç bir muhara geçir- Vellington bu halden o hileyle kestiği için r~~:g~ 
miştir. kadar müteessiı olmuştu ki, ham mahkemesi Hamı :e 

Tabiyevi kıymeti büyük f · h · · v t b. se .. azerın e emıyetıne ragmen namında bir ngilizi ır. t'ır· 
olan bu şehir ozaman Fran· '- ı · · t b ·k t · t-ıc as"<er erını e rı e mesıne hapse mahküm e ,,... "t·•r: 
sızların elinde idi; lngiliz Nap 1 - t kb 1 l'b' I Ş .. o yonun mus e e ga ı ı Hadise şu şekilde o OJU •··· 
kuvvetleri i< umandanı Vel· b f · k d. · h. b. 1\ .. u za erın en ısıne ıç ır Hamilton bu iki genÇ eıı 
lington bu ;ehri Fransızların · 
elinden almak için tam beş 
bin asker fedasına mecbur 
kalmıştı. Fakat 4 Nisan 1812 
de galib olarak şehre giren 
lngiliz askeri hemen kat· 
leama koyulmuşlardı. 

VeJlington bu vahşiyane 

hareketin önüne geçmek için 
pek çok çahşmış fakat hiç 
bir netice elde edememiştir. 

1 ...... - - -
erkeklerin pijamadan nefret 
ettiklerine kanidir. 

Nerwn, Napolyon, Vaşing· 
tun, Lenkold, Teodor ve 
Rozvelt hiçbir zaman pijama 
geymemişler ve gecelik ta
raftarı olmuşlardır. 

Doktor bu maksadı tamim 
için Ottava'da bir kulü~ teş· 
kil etmiştir. Bu kulübün şim
dilik Montr~aı ve Nevyorkla 
birer şubesi vardır. 

şeref vermediğini hatıratında d ııı dının saçlarını Lon ran ec· 
yazmıştır. büyük bir berberinde rtl a· 

Vahşi hay,_·an- canen permanant yapt1r~:0• 
ğı vaadivle kesmiş ve k8 ~ 

lar hücumu! Iarın bir de pusl~ .\Jere~eıı· 
Azerbaycanda son zaman- berbere gönderniıştır. 51ı; 

larda yağan çok şiddetli sulayi alan berber P,
8

'
3 
e~ 

yağmurlardan birçok zararlar iş yapamıyacağını sÖ) 1ıyer 111 

f 
t1srı 

olmuş akat asıl tehlike yağ- kadınların pcrmanan ... e .. ıerı .. 
murlar dindikten ve sellerin yapmamış ve bunun il n· 
arkası kesı ldikten sonra baş- kadınla::' da mahkemeye o> 
lamışhr. Köylere yüzlerce racaat etmişlerdi~. tkİ~ 
çakal, sırtlan ve kurt saldu- Mahkeme davayı te ,I· 
mağa başlamıştır. ettikten sonra kadınları . eıı 

Bu vahşi mahlukların bü- kestır datarak soçlarını tıİ5 
yük soğuklarda etrafın don- bBr Hamiltona bir sene 
duğu zamanlarda köylere 
sa'dırdıkları vakidir. Çünkü 
buzlar onların yiyeceği her 
şeyini kapatmıştır. Fakat 
yağmur ve sellerden sonra 
böyle bir hadise mesbuk 
değildir. 

' cezası vermiştir. el' 
Sıcak konserve yerıı 

.. ·de 
istevenlere nıuJ . 

~ at18 
Amerikada konse ve 5 

• ..,di . şı .... 
yii hayli ilerlemiştır. k .;llr· 

•••• ••••••••• ......... ••~•••••••••••• .. •••••••••••• .. • •• •• ••••••••••o• 

i G .. ZÜ ÜZE y: z 1 
her kutuda bir de oca 000 

dır. Ve konserveyi alaP . ·e' 
yı) 

mükemmelen ısıtara~ fa1'ııt 

ı ' ı ................................ 0 ........................................... . 

oı· pi yat 
merdiverı 

miıletı, nıkbinler de bizden Maziye bakarken aşağımız· 
sonra derece alan 32 milleti da bıraktığımız bu 32 milleti 
görüyorlar. düşüt.erek övünebiliriz; fakat 

Butada nikbinlere bak 1940 Olimpiyatlarına hazırla-
111 ime aid olduğu oldu- verdiren şey yalnız 32 nin nırken üstümüzde kalan 18 
ın ğunu b im ediğim gü- 18 den faz.la olması değildir. mil eti düşünmeliyiz. 

zcl bir vecize diyor ki: "Ya- Olı'mp·ıyatlarda b"ızı· n ı"lk de M d. · b. b - er ıvenın ır asamağın 

rısıra kadar dolu bir bardak. fa bir dünya şampiyonluğu da durarok nefes alanlar 
Bedbin bu ba. dc1ğın boş olan kazanmamız, hem o 32 mil- aşağı basamaklardan, fakat 
varıs1nı ve nikbin de dolu lette, hem de, tekamülün bir yukarı çıkmak istiyenler üst 
olan yarsını görüyor. ,, tek ölçusü olan mazi ile re- basamaklardan gözlerini 

Oıimpiyad bedbinleri, hiz· kabtte kendi geriliğimize ayırmazlar. 
den evvel d~rece alan 18 karşı bir üstünlüktür. PEYAMi SAFA 

çuvalda aşaf ıya sar kıldı, 
fakat çuval henüz çatı ile 
kaldırımın ortasında iken, 
polis müdürlüğünü büyük 

kapısı birden bire açıldı ve 
po!islerin hepsi birden dışarı 
fırladılar. 

Polislerin beş dakika ev
vel müdüriyet binasına riç'a 
tı, bir oyun idi. Bu suretle 
haydudları şaşırtmak istemiş

lerdi. Ve şimdi, haydudları 
tilm bir baslnna uğratmış 

bulunuyorlardı . 

başıoı uzatarak aşağıya baktı; 
çuval bütün sür'atile yere 
doğ u iniyordu. Ve bu sür
atle yere indikten sonra, 
içinde ancak pelteleşmiş bir 
yıgın et ve kırılmış bir sürü 
kemik kalacaktı ! 

f:tlf: 

Fakat, Z. R . bu suretle 
daha fazla duramazdı; çünkü 
bir kurşun başının ucundan 
fırlıyarak geçti; genç kız da 
başını geri çekmeğe mecbur 
kaldı. 

Biraz sonra bulunduğu 

Çünkü, polis amirinin bulun
duğu çuvnl yere düştükten 
sonra, haydudların da yapa· 
cakları bir iş kalmamış ve 
hepside çekilib gideceklerdir. 

Z. R. asansöre kadar gitti 
ve içeriye içeriye girerek 
asaı sörü harekete getirdi. 

Asansörle inerken, dışarıda 
ı olislerle haydudlar arasın

daki müsademe henüz devam 
etmekte idi. 

Müsademe artık en kor-
kunç bir devı eye girır. iş, 

hayd udlaı )a polisler gırtlak 

gırtlilğa gelmişlerdi. 

bilmektedir. Bu basıt, bS~· 
güzel buluşu şekilde ta 
kuk ettirilo'iştir: bir 

Her kutunun altında bıJ' 
tabaka sönmemiş kireç. bİ' 
lundurulmaktadır. Ufa~ ıı:ı•" 

•td'... 78 • 
anahtar ç~vrı . ıgı kirecı" 
hususi tcrtıbat ıle o ~t 

. d··k··1-ekte üzerıne su o u .... ı.0ıı· tle 1\ 
bundan çıkan harare k d• 
servc ısınmakt;:ı, ba! 111 d• 
kutu ile beraber ocag'' 
satın almış olmaktadır· 

0 
En çabuk Ev)eO~f1de 

, 1 f ·-ıer1 

l"ız]ar te e on 1~ , 

çalışa ola rnııŞ··r~eti 
f şı 

Londra tele on 
0 

ğı ~ıı' 
santrallarında kuJlaP 

1 şi~j· 
ların sebatsızlığındaP rfıııd• 
yetçidir. Bir sene ııı 9Jd1

' 
. ell'lur ,. 

1000 tane yenı m ı' 
b. serıe o' 

ğl halde gene ır 01eıı' 
fında bir o kadar 

t' 
kaçırmıştır. l 1ıııt1 S '( 

Bunların ayrılma ar bir. b1
• . Ve Y 1~1 

bebi evlcnmedır. t 81ıo0 arıt c• 
yerde tdcfon 5 b 1 1'0 

o tt 
ki kadar sık ve Ri"''!e t' 
bulunamamaktadır. 1' ıst 
nazaran koca bul~3 foO iŞ~ 
yen genç kızlar te e3,ı.ııs11:,. 
lerinde çalış01nk 1,tecJir1 

bilhassa izhar etmf" nd0' 
. 0 1is JJJ G' 

Bugün Azraıl P fıodıı ~tı· 
tünün binası etra )lıııı'"oıı' 

J1 58 ı 6'1 
kemmel bir tırpıı (' bll dı· 

Z R b korkuıh·. · ııl• 
• . u eclııı• . dtll 

de titremekten k c:ıd 
Karşısındaki s~~~e ~oıı 
korkunç ve f~c! ~- ,,,nııı ,,~ 

Z. R. kendısını ç"M9 ...ııı 
· e dllJI' 

mertebe gizletnıY ,vdıı. r'' 
dıvur dibir den bb·risitı1'\1,f' 

b 1 • den ' ııı" · otomo il.erın 1ıa ııııte 
nme kadar atlalJJI · bit bilt 
fok oldu. Çok ser• 0toıı'.0;ııi" 
ketle boş olaP riıl b'' efe 

. derle . f o' 
atladı ve mırı giıh otoı1' , 

düri}et binasına ric'ata mec · dıkkatle sokağa inmt ğe baş- ' 
bua kaldı. ladılar. 

Haydudlar bu ani baskın 
üzerine müthiş bir panıge 

tutuldular; her biri bir tarafa 
kaçar k, içinde poli-ı amiri· 
nin huluı.duğu çuvalın da 
ıpu ı "alıverdiler. 

yere bir çok kurşun <> tıldı; 

beton dıvarlar. delik deşik 
oldu. Z. R. beş altı metre 
geri ddba çcK.ilmeğe mecbur 

Polin müdüı lüğü civaran
daki polish r, birçok ve kuv
kutll polis müfrezeleri tara
fından sarılmıştı. Her tarafta 
yaralı ve ÖıÜ, kan lekeleri 
göıülüyordu. 

altında bulunan ıı1rıı> 0ıd" 
gizlendi. Kurşun r.ıı>'ş ·rıde 

. ·ne ıı,- e5' ı 
bilin kareserısı 'k sıı)'best" 

Znbıta kuvvetlerin"n ric'ah 
üzerine silah sı.. sft' i ı . !'ildi. 

. Fakat çatı altındn yeıa hiş 

vaziyt:'t hadis oldu: 

Bi iuci hayclud kaldırıma 

ayak basınca kcskirı bir ıslık 
duyuldu; ve içinde polis 
amiri Elsgursun bulunduğu 1 Z R. yerinden kımıldadı, 

oldu . Maamafılı burad 
yapacak işi kalmadığından 
burasını terke karar verdi. 

ğu bir sürt1 de~ set 
bulunduğu .yer d:· "'f) 
nefes ala b lıY0( p.r1'•~1 
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;28 Agvustos Cumai' 
M m 

1 
GJ Günü TAYYARE sineması senenin en güzel filmleriyle ~ 

26 Ap.to. 

Karataş 
Biçki yurdu Ruhsar Hüsnii 

•• • 
muessesesı 

1 

~ yeni mevsim içi~-~ap~l~_r_ı~ı açıyor. _ .:. 
~ ---- " ----- - " ~ Yurdumuz iki sınıftır. Birinci sınıf aylnız terzilikle iştigal 
~ Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : ~ ı eder ve bir senede terzilik dıploması verir. Birinci sınıftan 

E mezun olanlar Kültür bakanlığıncada tasdik edilerek arzu 
~ ay yare s· ~ ettikleri yerde yurd açabilirler. ikinci sınıf bltbikııt sınıfıdır. 

1 fu ıneması ~ Bu sınıfa devam ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik tekilde 
~ - m ilerletilir. 

1 
~ ünümüzdeki mevsim için piyasada mevcüt en yükse~. at] ı Sun'i çiçek, makine derslerile Silka ve Fosfor boyalan ve 
~ en büyük, en güzel filmleri tamamen angaje etoııştir. t'ıtl kadife kabartma dersleride gösterilir. Yurdumuza devam 
~ E eden bayanlar sanatın bütün inceliklerini öğrenmekle bera-
~T B Ib' M• 1 St f~ ber kendi elile kendi zevkine göre az masrafla cibazlanm 
~ arass ou a- ışe rogo m karyola takımlarına varasıya kadar yapmak kabiliyetini elde 
~ Bunların arasındadır Bilhassa müteaddit RENKLi ~ 

1 
ederler. 

ı ~ filmler her kesi hayrete düşürecek güzeUiktedirler. ?91 1 Her sene yapılan musabakalarda altın madalya kazanao 
~ 9 yurdumuz geçen sene 9 Eyliil panayırında Halk Partiıi pav-

1 ~ ~ 

~ • [*l yonuuda da yapılan musabakada birinciliği kazanarak nati 
I ~ ilk program ••••••• ???? ~ mükafat olmıştır. 
~ a..•4 ADRES 

~ (İKİ ŞAHESER FİLM) 1.•. bı·çKkaı· ryautardşut.ramvağ caddesi numara 332 Ruhsar Hiisnü 
{!1 ı-·~ Müracaat öğyele kadar 
mama~~~~~~ın~~~f.*lS~RBBaaas 
~ s 
~~4'r.~~~~ ~~r4.~Bf31 

:~, "'azarı· Dikkat el 
~ ~ 

1 ~~ iz mır ti ncı Ars1ulusat Fuvarına ıştır ate {!l 
I ~ d 1 ki.. h. 1 . ~ ı · ~ e ecerc re am sever pavyon sa tp erıne: ~ 
~ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve ~ 
~ E!ek .irik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak S ! 
M ayoi umanda menfaabmzı gözetmek istiyorsanız: ~ 
l!} BAl C ILt\RDA NO: 1 21 de BOYA TICA.RET a 
t.t. E.v''l1-.UE NI YAZI OZAN ve arkadaşlarına lütfen t-] 1 fi müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 B 1 
~ a 
~~-~~es~~~m~~ms~~EmamaEamma 

ıa e 
~****:t**~~~*~~ \:ı; t( p 

=-= DOKTOR ,. 
:t .. ' ti A. Kemal Tonay F 
~ B!ikteriyolog ve bulaşık, salğın ~ Büyük tübü 15 kuruş 
.c hastalıklar n1ütehassısı ,. M. Depo S. Ferid eczacı başı 
+c Basmahace istasyonu kartııındaki Dibek sokak baıın· ~ Ş 

1
. f A E C Z A N E S ı 

.C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >i' 
akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. )f. --------·-

.. - ~ - -- Müracaat eden hastalara yapılması liz:ımgeleıı sair f( 1 •• TU•• N TU•• RKJ• YE HALKI Doktor tablilit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- 4( 1 BU 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- ~ f 

~ k • Uğ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )i · ~ev ı ur «~~:ı:~~:v::v::v:~~:w:~~,.. 
'ıı.. l):ıh·r "AaMıa.ılll~ılıMMAIAAMM• ...... &I 
-~)-"' ı ı hastalıklar n1ütehassısı fil R it> "h ~ liaınhurg üniversitesinde okumuş. Hastalarını ~ essam - Dekoratör ~ 
\ ttc~ı a~ d-.. :Cuza kadar ve öğleden sonra birden V d • A l ~ Al· f f ·k FiL BAŞI · de ibaret olan 

ıS;:~:~i~·b~.~1::1::~.; ~:~·;.::~İ.un labrotu- na rı tama ~ ı ·:·Türk çama;;;~i~di,, 
1 
L"te., ı~ 3

6 numaralı muayenehanesinda. M , s f nı' kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaıırlar parlak ' "a lstanbul ve ünin Güzel Sanatlar Akademilerinden lakı raciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 1 beyazlıg-ını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çama11r· 
•rı ·d b k b b k h 1 ki ] mezun muallim ve Dekorasyon mutahas.sısı ı D L 

, ' nu e, arsa ve ö re asta ı arı I' ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve A • 
Fuarda Yaptıracağınız GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileıtirir ve uzun lce l b •ı < d PAVVON İNŞAATI müddet nescilerini :nuhafaza eder. 

~, J n er l ır 4 DEKORASYON 1 Bu ç.ivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
elli • 41 PLAN - RESİM ~ sarımtırak bir renk almaktadır. "Türk çamaıır çiYidi" 

~ı, h fi 11!11"' d'b' ··k b k eti piyasada satılan diı'" er ~ clyatınızın zevkini. sıhhatınızın G ve bilumum tesir.... kabul eder • suyun ı ıne ço mez o .,a uvv . • . 
~,l"ttte k . ti ADRES - <eFUA ~» PAVYON 48 e I ECNEBİ MARKALI ve iSiMLİ çıvıdlerden bınkat hada 
't J orunınasını ten1ın edecek ancak t( ~\ 1 iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çi~idi " hedirelidir. 

ll , Kabadavı ve Billur ıır.•~lfı ........ ,."11
•••••••'• ... •1 Senede iki defa size zengin eşyalar takdı~ edecektir. He-

~ t!l a diyeleri almak için çividin sarılı olan. kia:ıdların~an 1.0 
"Ildır. r.,~~~~ı~ı~~-~[•l dane getirmek kafidir ve size derhal bır bilet venlecektir. 

-......_ ~ )t Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 

1 Izmir ~!!~.~~!!~ucah lı toplan;•E;iii° s;iiı;;~·;i•o:;·~su 
1 Halkapma1· Kumaş Fabrikasının I! Belcılar caddesi numara 198 telefon 3882 di~. Müracaat 
~ Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ·tJ' ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarının kuJlandıgı yalnız, 
~ ~ 1 bir çivid vardır bu da J Sağlam i l "Türk çamaşır çivididir" 

1 Zari~ e Ucuzdur 1 h1~ E R z iz k • 
, ~ Satış yerleri 1 e met .ee f 
~ Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş ... 
11 Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ,. Kemeıca!t nda Hükümet karş.sında numara 24: 

~~~ ~~ ~ ffiç bir yerde şubesi yoktur 
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Sılalle 4 

Teftişler yapmak ve koo· 
peratif işlerini tedkik etmek 
üzere Kemalpaşaya giden va· 
limiz dün dönmüştür. 

Defterdarlıkta 
hazırlıklar 

Defterdarlıkta yeni maliye 
t şkilitına devam olunmak
tadır. Varidat müdürlüğü 

kadrosu da gelmıştir. Esl\İ· 
den on ikiye baliğ olan ma· 
liye tahsil şubeleri sekize 
endiri!miştir. Lağvedilen şu· 
belerin kazanç ve arazi tah
siline mensub memeurların 
ne olctcekları henüz mdliim 
değildir. 

Maaş 
bordroları 

Memurların eyJu1 aylıkla
rına ait bordrolarm hazırlan· 
masına Dc:fterdarlıkça baş
lanmıştır. 

Denizcilerimiz 
şerefine 

Dün akşam Şehirgazino
sunda belediyemiz tarafından 
şanlı donanmamız kumandan İ 
ve zab.tleri şerefine çok par-
lak bir ziyafet vermiştir. ! 

ı 

Ziyafette donanma kuman· 1 
danı amiral Şükrü, vaJi Fazlı 
Güleç, müstahk\ m mevki 
kumancianı, saylavlar, şarbay 

Behcet Uz ve zabitler hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafet çok 
eğlenceli, çok samimi ve çok 
hoş geçmiştir. 

(ftalkıa Sut t 

Leninitı karısı mahkum
ları kurtarcaktı fakat ... 
~-------~----~oo .. oo~--------------~~~ 

He us birden şafakla beraber kurşuna dizildi 
Moskova 25 - icra komitesi suıkasdçılar hakkında verilen kararın istinaf edilmesini 

reddeylediğinden, idama mabküm edilen 16 kişi bu sabah şafakla beraber kurşuna dizil
mişlerdir. 

Hükmün infazından evvel, Leninin dul karısı mütevaffa kocasının arkadaşlarını kurtar-
mak istemiş ve Stalin ile görüşerek bunların affını taleb eylemiştir. Fakat Stalin bu talebi 
reddetmiştir. 
Kurşuna dizilenlar arasında Zinovyef ve Kamenef'de vardır. 

---------------- ...... oo•••••• --------------
Dil kurultayında İbrahim Necmi Dilmen 

Güneş - Dil teorisini izah etti 
İstanbul 25 (Özel) - Dil lbrahim Necmi hu ilmi t deki müştere'~ menşei tat-

kurultayı ikinci celsesini bu iddiayı tamamen ilmi esas- min edici bir ifade iJe söy-
gün kurultay asbaşkanı lara dayanarak uzun uzadıya ledı. 
Afetin başkanlığı altında ak· anlattı, ve ilk insanın ilk İbhlıim Necmi Dilmen, 
tedilmiştir. gördüğü eşyaya ilk ismi beşe~~n t~k~mül merh~lesin-

A k · - · k d b 1 k d"IJ · de guneşın msanın alaka ve n a a dıl fakultesı pro· ta ışın an aş ıyara ı erın ·d k' - . d t w t · 
•• • • • • v. • • ı ra ı uzerın e yap ıgı esır-

fesorlerınden lbrabim Necmi nasıl ılerledıganı ve bt1günkü 1 • b t · l d d w 
. .. . . . . w . . en ve u esır er en ogan 

Dılmen, Guneş Dıl teonsı- hah nasıl aldıgını ızab etb· sav i esasları izah etmiş, 
nin esasına aid çok önemli ğinden dil'erdeki müşterek hükumetin dil nazariyesini 
tezini anlattı . ve fiilleri ve muhtelif diller- ilmi esaslarla anlatmıştır. 

00.>0000000000000000COOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO 000000000000000000000000000000000000000 

İzmir ve Aydına on beş bin 
muhacir 2eliyor 

lstanbul 25 - Önümüzdeki haftalarda Bulgaristan ve 
Romanyadan ana vatana 15 bin muhacir gelecektir. Bu 
muhacirlerin lzmir, Aydan, Sivas ve kısmende Seyhan vila
yeti dahilinde iskan edilmelerine karar verilmiştir. 

Iktısad vekili Başvekile fuar 
hakkında iz hat verdi 

Istanbul, 25 - lktısad vekili Celal Bayar geldi. Başve
kile mülaki oldu. lzmir panayırı hazırlıkları hakkında izahat 
verdiği tahmin ediliyor. ' 

lsoanya ihtilali 
- Baş tarafı 1 incide -

kah 20 kadar tayyarenin 
tahrip edildiğini iddia edi· 
yorlar. 

Tanca 25 - Sen Sebas
ti ven şehriyle lrun arası., da 
kanlı maharebeler vukubu
luyor. 

Trak adan 
seyyahlar 

Trakyadan yakında İzmire 
(150) seyyah gelecek, şehri-

1
Dr. Şaht'ın Fransaya yaptığı 
seyahata ehemmiyet veriliyor 

Asiler buradaki kuvvetle
rini yeni yar :iımcı müfrezeler 
ile besliyerek bir dakika 
evvel bu iki şehri ele geçir· 
meğe çalışmaktadırlar. Bü
tün bu taarruzların hedefi 
Madrid bükiiınetint Fransız 

hududlarını kapatmak arzu
sudur. 

mizden mada Efes ve Berga
ma harabe ve asarıatikala· 
rını ziyaret edeceklerdir. 

•• 
Uç yangın 

çıktı 
Evvelki akşan biri Karşı· 

yakada Mitatpaşa caddesin· 
de, ikincisi Gazibulvarında 
ve üçüncüsü de K~çecilerde 

olmak üzere üç yangın çık· 
mıştır. Yanan binaların hiç 
biri sigortalı değildi. 

- C>••-·--
Ziraat vekili 
ameliyat oldu 

İstanbul 25 - Almanyada 
tedavi edilmekte olan Ziraat 
vekili Muhlise ikinci defa bir 

Berfin 25 (A.A) - Alman lktısad Nazm B. Şaht'ın Fran
sa bankası müdürü B. Labeyrienin ziyaretini iade etmek 
üzere bu hafta içinde Parise yapacağı seyahata Nasyonal 
Sosyalist mabafili yalnız ehonomi değil, ayni zamanda siya· 
set bakmınından büyük bir hacıise nazariyle bakmaktadır . 

Filhakik Dr. Şaht Parise gidecek olan ilk Nasyonal Sos
yalist nazındır. Bir Alman nazm tarafından Pa ise yapılan 
en son seyah .. t 1931 yılında B. Bruningin beraberinde Ha
rıcıye nazırı B. Gurtius olduğu hald ; yapmış olduğu 

seyabattır, Bu seyahat esnasında Alman nazırları Pariste 
B. Brianda mülaki olmuştur. 

Moskovada büyük hava 
şenlikleri 

Moskova 45 - Dün yüz bin kişinin huzurunda büyük 
tayyare bayramı şeoligi yapılmıştır. 255 paraşütcü grup at
lama talimleri yapılmıştır. İstasyona karşı taarruz talimleri 
yapılmıştır. 

Şenliklerde Türk hava kurumu reisi Fuad da bulunmuştur. 

İdama mahkum oldu fakat 
cezası 24 seneye indrildi 

lstanbul 25 - Galata postanesi muhasebecisini parasına 
ameliyat yapınmıştır. Vekilin 
sıbhah iyidir. 

tamahan öldüren Abdullah ve arkadaşının muhakemeleri 
'"'~~~ .. ~~~JI;\ 
~ "' Abdullah'ın suçu sabit olduğundan idama mahlsu-u olmuş· 

~ Muhayyer ~ tur. Ancak katilin yaşı küçük olduğundan idam kararı 24 
~ HÜK OMET CADDESi ~ sene ağır hapse tahvil edilmiştir. 

~ şEMsı HAKIK,.T ~ Londra elçimiz Fethi başka 
!! Ucu~I"?~ n bir vazifeye mit yin ediliyor? 
~ sergJSIDI ~ İstanbul 25 - Londra büyük elçimiz Fethinin başka bir 
~ G . . t h f' 'd n vazifeye naklolunacağı ve Londra elçiliğine de esk. adliye 
~ ezınız u a ı eye aı ~ k'l. y f K 1• . d"l w • •• J · 

~ h d - 1 h ~ ve ı ı U!U ema ın tayın e ı ecegı soy enıyor. er ara ıgınız ma ı ve er 

ı malın bir çok çeşidlerini ~ İsoanya ve Rusya 
~ 

bulursunuz. Ayni zamanda 
Moskova 25 - Dış işleri komiseri Litvinof dün Fransız 

yorulmadan aldanmadan : maslahatgi:zarile İspanya işlerini görüşmüştür. Karşılıkh 

~ pazarlıksız. ve muhayyer ~ 1 
notalar verilmiştir. spanyaya ıilab verilmemesi kararlaştı· 

alırsını~. 
_.... ................ _............... rılı:oıştır. 

Hükiimetçi mabafil Sara· 
gusanın İstirdadı bir gün 
meselesi olduğuna kanidirler. 

İstanbul 25 - Paristen 
alınan habere nazaran meş
hur Fas mücahidi Abdülke
rim menfadan kaçarak Faslı 
kuvvetlerin idaresini eline 
almıştır. 

Mücahit Abdfükerimin a~i 
ceneral Franko kuvvetlerine 
karşı savaşacağı bildirilmek
tedir. 

Bir haydut 
çetesi 

Baştarafı 1 incide 

bir komşular. Mösyö Paskal 
işin vahametini an!amış çift
liğindeki amelelere silah da

ğıtmış, kendisi de onların 

başına geçerek muhasaraya 
uğrayan eve gitmiştir. 

Zorbalar kızlarla başa çı

kamazlarken bir de dışdıdan 
yardım kuvveı inin geldiğini 
görünce derhal kaçmışlardır, 

Mösyö Paskal bunun üze
rine ev,; girmiş ve müce.dele
de hayli korku geçiren hemşi

releri tebrik etmiştir. 
c..üyüğüne hiç bir şey ol

mamış küçüğü ise l olundan 
hahifçe yaralanmıştır. Şimdi 
Cezayird"" münhasıran bu 
iki genç kızdan bahsedil· 
mekte ve kahramanlıkları 
dillere destan olmaktadır. 

26A~ ' 
FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HAl.K ARASINDA ! · · 

Külhanbeylik devri 
• t• ' geçmış ır • • • 

1 
,,. \j 

bU f 
Eski d-~virJerde sıfır numa- ' delere caddelerden ,ıdt 

1 

' ,o 
ra fes kaşının üstünde, bol ara kadar bu cereY b•ıı 

k · k lJ k k .. ··d·· B ··zdeD de t paça, çe etın o arı ıvrı , yuru u. u yu fofo ' 
sivri burun potin, puskül vak'alar da oldu .. ve 

0boyli~ 
yanda, omuz düşük! .• Bu 

1 
Bunun için küçuk ketle~ 

fiyakalı bir külhanbey!.. iş berkesin bu gibi barebeıııe# 
güç şinanay, izbe kahvelerde 

1 takbi~ etmeleri 'le Jt' 
sabah akşam pinekler, kumar, 1 işten zabıtayı ha.ber~~ısi': 

kavga, geleı:e geçene laf rek umumi terbıyeY etısıe 
atma... Başka sanat ve hü. 1 yır olan bu hali ~eP aıtel' 
ner yok. 1 leri ve asla li kaydı ~r. 

1 • • olun ,. 
Bu sınıf, inkılib selinin meme erı tavsıye k fell 

önünde saman çöpü gibi yu- Bu halin devanı• ç~eııifet' 
varlanıp gitti. Hepimiz se· dır. Hürriyet ve ~:t jçiııd~ 
vinmiştik. Şapka inkılabı da nail olan bir ınıll sarf. 
bunların köküne kiprit ek· böyle kendini biJıneZı ..,ete~ 

hake ... ~-
mişti. Gel zaman git zaman sız terbiyesiz, uıu . de e 
a .. · cı biçimi ~kilot paltolon, noksan bir sınıfın elı11 

.. ,oııı.ı( 
diiştl ,. 

kasket yanda, ince siyah ter niyet tehlikeye teıı e 
ı.d. B herkes (t 

bıyık, elde hurma kamçı, sa- me ı ır. una ırı.ııter 

gw a sola fiyakalı bakışlı yeni vel babalar ve nıua ı ,fi~~ 
d ece Ol' 

bir külhabeyi sınıfı belirmi- zabıtamız son er. bU Si 
ye başladı. Gelen geçen kız- göstermelidir. Takı 0rt•o'0 

lara, kadınlara alt perdeden bu mezmum adet. j1.dt 1
: 

laf atmalar, omuz çarpmalar kalksın._ Ve gençle:::;ıdt L~t 
Çogw aldı. gelecek ne!lilJerı ıı 11 

f şSl ·~ 
Bunu gören bazı mektepli fena terbiyeyi 8 ~orrİYet~ 

gençlerden maales~f korka ferd hakkını ve d• , 
k k b 1 kl'd b 1 bilsin ve başkalarınııt t bt5 

or a uu arı ta J e aş a- .. . . bürOle as 
dılar. Malüm ya zabıta bir ve hurrıyetıne g 
şikayet ve bir vukuat olmaz lesin. İnkilipçıJarınpi~~·1 

sa işe müdahele edemez. bunları takib edİY0.~~,0fıJ fi 
Fırsat bu fırsat diyerek Şark fı l<~Ş 

mahalle sokaklarından cad- HİDr\ yE'f 
OOOOCXJOOOOoOOOOOOOOOoOOOOOOOO~:XXX>ClOOOO:>O',og_.--

1
Tren 26 Koyun 

1 Ezdi i 
Antalya 
Pavyonu .. b'

1 

reıs• ı~ 
Antalya borsa .. ,ısı ·• 

ıys •· •rı• 
M Ka~ zım An ta . IY 

usa tesıs t'1 
açılacak pavyonu bet f 11 

·1 ber• ı' pavyon heyetı e yoıı .:ıı 
• • pş\f .JY 

ı Bornova Mersinlisi hattında 
işliyen 75 nuruaralı tren 138 
koyun ve kuzuyu süren ço
banm birkaç dakika ayrıl

ması neticesi olarak koyun
lar hat üstüne yayılmışlar ve 
bu sebeble 26 koyun ve 
kuzu tren tarafından parça-

rimizc gelmıştır. ~ 
. 1 d. l. Antıalr' . ma e ı ınce &<tır· 

de şehrimize geleC~ .A 

. lanmıştır. 

- --oo- --
Mene~en 

• • 
cınaye ı 

Menemenin Türkeli köyün
de dttğlı Emineyi öldürmekle 
mazmun Yanbastı Hüseyin 
ile suç ortağı bakkal Öme· 
rin muhakemelerine dün 
devam edilmiştir. Dün şahit
ler dinlenmiş ve keşif icrası 
kararlaşmıştır. 

Bekir Sıtkı 
Karslıo2"lu 

Şehrimiz f cra dairesinde 
uzun zamandanberi katib 
olarak çalışan Bekir Sıtkı 
Karshoğlu arkadaşımız son 
giinlerde İcra memurhğı için 
yapılan imlihana t ştirik et
miştir. 

Ve memnuniyetle haber 
·aldığımıza göre imtihanda 
muvaffak olarak icra memur 
muavinliğine tayin kıhnmışhr. 

Bekir sıtkı arkadaşları 

arasında temayüz etmiş çalış· 
kan, dirayetli memurlarımız
dandır. Kendisini tebrik 

------ ıeJ' Hava sef et.,ııı,~ 
ba:ıır I• ti 

Halkapınarda ıcı11d• ~ 
olan istasyonlar Y~" b'f 
mamlanacaktır. ııse'' ~ 

ıJıJlS .ıfl 
istasyonunun aç I ş b'' ~~ 
mi 9 eylül kurtu u O g ıı1e~ .. .. )ncaktır· fe' gunu yapı .. se 
itibaren muntazaıtl 
de başlanacaktır· 

·-

Y suf 
Okıı!ıJ)İ(f~~ ~ 

E l . oart.J e§ s o ' o f 
. e ' Memleketirniı•~ı1r· J.11 ~~ 

bir hususi okulu ·dit· ~ 
. b•~ ~ 
ilk kısıuıları ıııc:l• o~ 
kısmı 4, 5, 6 ya~er· ~il 
cukları kabul 1: ço':,ı/ 
en yeni usuller 1'111 

O ta 0 J 
hayata ve r ;' 

l 1''* line hazır ar·· 'I" 
d0Iİ 1 ,,,. 

Fransızca 1 b'ş .. 111e91 · ı . . fındall o~ Jl 
rnıncı sını sıJl' .bjıı11 

H iki k• tıı'' er rı 
!,aydına 1 Ey u ııtıf· ~'' 

laJJ8'' t• : J 1 
itibaren baş 01,,,ııa ~-~· 

Müracaat ı.• c:liY' 1'~0• J 
dokuzdan oPY;desi, . ı91 

Kestelli ca 1 fofJ · 'f e ,, 
oı'"e İlalya ordusu büyük I 

ralara başladı al•'' 4:ı~i~:. 

ederiz. 
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Roma 25 - İtalyan ordusu büyük: ıııaneV~ştirj1'.1tit• .,P' 
bac lamışhr. Bu manevralara 100 bin a!lker gitıl'1 e~1 

haJya kralı mavevraları takib için Avebin°Y~ştiti1' 
nevralara en yeni silahlar ve harp vasıtaları 


