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Memleket endüstrisi Mahalle Habeşler elinde 
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Türk endüstrileşme planının en öı:ıemli ve en Kanlı ve süngü sün2üye yapılan muh~ırebeden 
modern eseri Kayseri bez fabrikasıdır sonra .nihayet Habeşler Makalleyi aldılar 
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GEÇİTTE AVLANAN İTALYANTANKLARI 
almışlardır. şey varsa oda bu mıntaka· 

------------ ••OO•• 
Dünkfı sayıdan devanı 

• 
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Cokuma şubesini çalıştıran usta gurubu 
Rusyada öğretmenlerile bir arada 

Fabrikanın işçi ihtiyacı, mektedir. 
Fabrikanın Tarak (İplik} da:resi 

Türkiyede ilk defa tatbik Mesleki bilği dersleri için 
edilen usul tahtında temin Moskova mensucat enstitüsü 
edilmektedir. Bu usul, işçiyi ' usta kursları proğramı ka-
okuldan yetiştirmekte ve bu bul edilmiştir. 
şekilde fenni işçi elde edil- Burada yetiştirilen işçiler, 
mektedir. memleketimizde ilk defa bir 

Teorik deısler Hesap, işçi program tahtında ameli ve 
ödevleri, Mensucat teknolo- nazari yetiştirilmekte ve mü-
jisi, mensucat makine dersi, nevver i~çi namına verilen 
IDesleki bilgiler, metod ders- ve meslek itibarile ameli 
leridir. · · bakımından işçi ile usta ara-

Metod dersleri için Sov· sında bir mevki aldığı gibi 
yet Rusyada yeni teşekkül nazariyat nokatasında da fab 
etmiş ZIT enstitüsü metod · rikalarımızda mevcud usul-
dersleri proğramı aynen ka- lar yetiştirilmektedir. 
bul edilmiştir. Teknoloji ve Usta sınıfları ise, bu sınıf-
nıakine dersleri ise, Moskava larda temayüz eden talebe-
Dokuma usta numune okulu !erden tefrik edilmekte ve 
Proğramına göre tatbik edil- usta yetiştirilmektedir. 
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Okul öğretmenleri, fabri
kanın direktörü bay Şevket 
Turgut ile tamirhane şefi 
bay Hayrettin ve dokuma 
şefi Norettin Gündüzalpın 
daimi r. azar etleri altında 
Moşkove mensucat usta nu
mune mektebinde ikmali 
tahsil ettikten sonra Zit ens
titüsünde öğretmen kuslarını 
da ikmal ve İvanova doku
ma fabrikalarında bilf il do
kuma ustalığı ve amele ye
tiştirme rehberi olarak çalış
mışlar ve bundan sonra da 
bugünkü Kayseri fabrikasının 
mensucat makinlerinin yapıl
dığı fabrikalarda, makinele
rin montajinda çalışmak su-

-- Sonu 4 üncüde ·-
p••ııı 
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Suikast muhakemesi 
~~----------~--~ .. ----~--------~----

Büyük öndere karşı irtikab olunan suikasd 
muhakemesine devam edilmektedir 

Ankara 11 (A.A) - Cu
rnur başkanımıza suikasd 
hazırlamakla suçlu olanların 
muhakemelerine bugün Os
nıan Talatın başkanlığında 
~nkara ağırceza mabkeme
aınde devam edildi. 

Celse açılınca verilen ra· 
~rlar okundu ve suçlulara 
bu raporlara karşı diyecek
leri soruldu. 

Ali Saib ve Şemeddin mü
dafaalarını yaptıktan sonra 
Müddeiumumi raporu veren
leri ve raporda ismi geçen 
Azizin amme şahidi olarak 

ikame ettiğini ve hazır bu
lunan her üçünnun de din
lenmesini istemiş, müdafaa 
vekili Hamit Şevket rapor
ların okunmasından rapor 
sahihlerinin tekrar dinlen
mesine mahalli kanuni olma
dığını ileri sürmüştür. Mah
keme bu şahidlerin dinlen
me lüzum olmadığına söz 
birliği ile karar vermiştir. 

Karardan sonra söz alan 
Müddeiumumi B. Arıkan 
geçenki durüşmada mahke
meye tevdi raporların dev
letin gizli teıkilitına dahil 

birçok ~ajanların isimlerini 
ihtiva etmesi ve bu komp!o
nun . Sut iye ve Ammanda 
hazırlandığı iddia edilmekte 
olmasına göre raporun hafi 
celsede okunması ve rapor 
sahibinin de şahit sıffatile 
ayni celsede dinienmesini 
istemiştir. Heyet hakime de 
bu talebi kabul etmiştir. Bu 
haH celsenin geleçek celse
nin gelecek duruşmada akdi
ne ve mahkemenin 2 inci 
Kanun 16 ncı Perşmbe gü
nüne talikine karar veril
miştir. 

Adis-Ababa 11 (A.A) -
Cenub kuvvetlerinden bir 
kısmı dün sabah Makalleye 
bir taarruz etmişlerdir. Şehir 
müteaddin defa elden ele 
geçtiğinden ve şiddetli çar
pışmalara sahse olduktan 
sonra nihayet sünğü hücumu 
ile zabtolunmuş kat'i surett 
Habeşler ~linde kalmışmıştır. 
Habeşler büyük mıktarda 
esır, tufek, mühimmat ve 

[•] ~~ el 8 

harh levazımı 

Şimdiki halde 
yoktur. 

fada tafsilat da İtalyanların mllthiı bir aa

Londra 12 (A.A) - Roy
ter bulunuyor: 

Bugünde Habeşler tarafın
dan yeniden işaa olan Ma
kallenin alınması haberi her 
halde doğru olmasa gerektir. 
Adis-Ababada dahi buna 
inanilmamaktadır. Bununla 
beraber muhakkak .olan bir-• 

rette Habeıler tarahnclua aı
kıştırılmıı olmalarıchr. 

Her gün Habeş lut'aliin 
İtalyanlar hatlan gerlaiu 
akınlar yapmaktadır. Daha 

garpta Takaza nehrinin ıi
mal kıyısmda kalmlf olan 
Habeş kıt'aları İtalyan kan
kollannı sıkıtbrmaktachr · 

Sonu 4 incüde ~ 
s [•] f' 

Tayyare' piyangosu 
50,000 liralık büyük ikramiy~ 29533 numa

ralı bilete isabet etmiştir 
Cumartesi ~ ve Pazar gün- 10000 L• 15204 21056 29163 10377 

leri çekilen iki keşidede ka- ıra 7774 22420 27065 27663 
zanan numarlar şunlardır : kazanmıştır 27176 23018 

50000 
:3000 I.....ira kazananlar 11112 7619 2715 29207 

26438 27063 17208 11169 
27019 28312 14721 23980 917 22109 

Liralık büyük ikralıliyeyi 

29533 No. 
kazanmıştır. 

5H24 Nunıara 

20000 lira 
kazandı; . 

~80H I Nunıara 

12000 fLira 
kazandı 

• 

] -(· •> .... v > v :J 11100 
Numaralar 

~5~04 

" Hayırlı " 
Kişenin 

Hayırı ve uğuru kin1e 
yaradı? 

12000 li;a kazanan (28091) 
ndmaralı bileti iki keşideye 
kadar bay Hüsnü almış, fakat 
üçzncü keşide de bunu bay 
Laz Asım Bitpazarı karşı
sında bay Mustafa Tosunun 
( Hayırlı kişe ) sinden alarak 
rüyasını hakikate çevirmiştır. 

Satan ve alanı özyürekten 
kutlularız. 

500 Lira kazananlar 100 lira kazananlar 
10727 15179 296 27055 12182 13384 7383 29848 
25350 10841 15213 12249 13606 7878 ı3491 22351 

3531 14012 14964 27228 21076 3681 134 
200 Lira kazananlar (Sonu 4 üaclde) ...................................................... 

Geç Kldın? 
-------- ~ ·-- kA! o U:~ e ~wwww 

,. 

Paraları sökül, yoksa canını alırım • \ 
Beni soymak için geç kaldın, şimdi bardan çıkıyorum. · 
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-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI .. 
"Cumuriyet ıevgisi; onun prenıiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar ... " 
-9-

Türklüğün bütün tarihini karıştırınız. Görc
~eksiniz ki Türk, hiç bir zaman hiç bir kim
seyi arkasından naınertçe, alçakça, kahbece 

vurmağa tenezzül etn1en1iştir ... 
- Fakat rica edtrim, bu ı tur. Türklüğün bütün tari-

kadar köpürme, görüyorsun hini karıştırınız. Göreceksi-
ki ben karımın dediğini niz ki Türk, hiç bir zaman 
yapmadım. hiç bir kimseyi arkasından 

- Karının dediğini yap· namertçe, alçakça, kahbece 
mamak kifi değildir, karın vurmağa tenezzül etmemiş-
sana biSyle bir teklifte bu- tir ... 
lunmak için kendinde bu - Senden, gerek bu im-
cesareti bulmaması da lazım zasız mektub ve gerek layık 
gelirdi. Bir cumuriyetçinin olmadığım bir memuriyete 
evinde, Kızıl Sultanın uğur• kayırılmak işinde canını sık-
suz- v~ hain devritai hatırla- tığım için af diliyorum, beni 
tan j,Brnalcılığın lakırdısı bi- bağışla ... 
le olmamalıdır. - Bu memuriyet, mevki 

Yurtdaşı yurtdaşa, işlerinde de bir çok kişile-
rin bize kırıldığını, gücendi

a rkadaşı a kadaşa, ğini bilmiyor, değilim. Fakat 
akrabayı akrabaya, bütün bize kırılanların bizi, 
kardeşi kardeşe ve yalnız cumuriyet prensiple
niha "'et T.Üt"kü Tü rke rinin çiğnenmesi ile yerine 

J getirilebilecek arzularını yap-
düsman yapan ve madığımızdan dolayı kırılma-
Türke, l!ürkün kanını ları kadar kıvanç içinde bı
İçİrtinek · İstiven bu rakan bir ıey daha yoktur. 

ı ' · ~ · Parlak memuriyetlerin, sır· 
me un ve meş un1 JUr- malı rütbelerin, etek etek 
nalcılık, bunun kanlı ihsanların daha okul sırala
nstası Abdülhamit ile nnda iken suitanzadelere, 
birlikte gömüln1fış ve vezirzadelere, paşazadelere, 
onun seciy·esiz evlad- hafiyezadelere dağatıldığı de-

vir bir daha verilmiye<'ek 
)arı gibi temiz Türki- bir surette ölmüı, gömül-
yemizden uzaklara müıtiir. 

koğuln1uş ve fırlatıl- Yurtdaşını juznal 
mıştır. eden bir adan1; Ab-

- Doğrusunu istersen, dülhamit devrine has
bir imzasız mektub mesele- ret çeken, Abdülha
sinin bu kadar fena bir te-
lakkiye uğra, abileceğini ben midin bir oğlunu hü-
de kifi derecede düıüneme- kfımet şefi görınck 

miştiın. istiven ı\bdiilhamit 
• - İmzasız mektub, jur- "' ' 

nalcdık. .. ikisi de ayni ma- namına bir heykel 
nayı ifade eden en alçakça dikil111esini teklif eden 
bir h,,re~etten başka bir şey alçak ve nanrussuz 
değildir. İmzasız mektub 
kadar Tiirklüğün mert ve bir mürteciden başka 
açık seciyesine uygun olmı- bir şey değildir. 
yan bir hareket daha yok- ( Arkası var ) 

Venizelos 
Kolis 
Arkasında 

Atioa (Özel) - Venizelo
sun Liberal partısı yeni inti· 
habata hazırlanmadığı için 
intihabatın birkaç ay sonra· 
ya bırakılması hakkında yap· 
tığa- tedbirlerin tesirsiz kal
dığını görünce Venizelos bil
vasıta Krala müracaat ede
rek, hatta tedidli/yolları göz 
önüne koyarak seçim günü
nün daha iki ay sonraya 
bırakmasını iıte'lliş, fakat 
bu istek yerini bulmamııtır. 

Venizelos Krala yazdığı 
bir mekupta eğer daha iki 
ay geç bırakılmazsa ordunun 
işe karışması ihtimalini göz 
önüne koymuş ve kendi par· 
tisinin bu ·intihabaplara ka
nımıyacağıni_ bildirmittir. 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahip
lerine müjde 

Dost Sovyet Rusya tara· 
fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ve her bakımdan 

Avrupa Ziraat afat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii göb-

reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (~ülfatd'amon· 
yak) kimyevi göbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 
etmiş olduğunu sayın halkı· 
mıza ilin ederiz 

Müracaat yeri: Gazi bul
varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus· 
taf a Yum eli ki evlatları tica · 
rathanesi 

( Halkua Sul ) 13 ikinci Kinun 

Ay tutulmasının :HıRsızLARA,CANILERE 
---------- 00 r -- • 
Habeşistanda ve orada savaş- 1 Nefes aldırmıyan bir kadın 

ta bulunanlar üzerinde Polis hafiyesi - -·-----
yaptığı tesirler _ 

6 
5eviren: sıRRı sANLı 

Geçen akşam ayın tutul- ı aslanına vaş vurulmuş. R 
ması her tarafta olduğu gibi Adis-Ababadan alınan ha- omada işini bitiren Mis Mod 
Habeşistanda da bir çok berlere göre evvelki gün Ha-j At• •d• 
tefsirlere uğramııtır. Vak- beşlerin Yuda aslanım tırnak-f ID&ye gı ıyor 
tile bizde de buna binbir )arını çıkarmış, ensesindeki 

1 

Sonra ne oldu?~ yutturmağa muvaffak olmuı· 
türlü manalar verilirdi. Fa- tüyleri dikilmiş, olduğu hal- - Beni (gönül eğlenceleri) tum. Beni de elinde bir alet, 
kat bu manevi hükümlere de gördüklerini iddia etmek- { yerinde görünce heman aş- bir oyuncak yapmak istiyan 
Türkiyemizde artık para ve- tedirler. Halbuki Habeşlerin 

1 

kını ilin etmiye başladı. bu adamı ben artık bülbül 
ren kalmadı. Böyle şeylere itiğadına göre vaziyetin sa- I - Sizi tanımadı mı? gibi öttümeği, içindeki bü-
ioananlar ancak Çinde, Hin· kin olduğu zamanlarda muh- - Beni sizin evinizde sa- tün esrarı meydana attırma· 
distanın bazı kısımlarında, teşem olmakla beraber sakin rışın bir kadın olarak tanıdı. ğı başardığım için yapılacak 
ispanyanın hücra köşelerin- görünür. Bunun içindir ki Halbuki ba.{da beni bir es· yalnız bir şeyim kalmıştı. 
de, Afıikada ve bunun gibi Habeşler bu hadiseye meş'- mer gözeli olarak gördü. - O yapılacak şey ne idi? 
yerlerde bulunur. Geçen um bir harb olacağı, pek çok işin en tuhafı, kızınızın - Kızınızın nasıl bir insa· 
akşamki ay tutulmasından d k · , muzik odasından birkaç da- na gönlünü kapt.rdıgv ını göı· il üleceği manasını vermış-
Habeşlerin çıkardıkları ma· lerdir. Ay tamamen meydana kika çıkmış olmasından isti- termek ... 
nalara bakınız. 1 fade ederek bana " sarışın çıkıncaya kadar halk mpa· 

Habeşlerin itikad ettigv i kadınlar için çıldırdıgv ını ,, ratorun sarayı önüne toplan-
bir Yuda aslanı vardır. Bu söylediği halde barda gene 

mış ve nümayışler yapmış ve 
aslan Habeşlere Yahudilerin bana • tabi beni tanımıyarak • dua etmiştir. 
vahşi yaşadıkları devirden " yalnız esmer kadınları se-

İtalya tarafında olan Ha- b l kalma bir taassub yadiga ı- v~ i eceğini ,, çok tatlı bir 
dır. Habeşler bu aslanın du- beşler de fevkalade hadise- dil ile anlattı, durdu. 
rumundan bin türlü manalar ler vukua geleceğine dair - Peki kızıma bütün bela 
çıkarırlar. hükümler vermişler. Bulut- ve felaketi bu adamın getir-

' F enahklara, eyliklere, kıt- suz bir gökte gayet açık diğini nasıl anladınız ? 
bklara, berekete, servete fe- görünen bir ay tutulması - Bana biraz şarap içir-
likete, saadete filana dair ahaliyi evlerinden dışarı fır- dikten sonra bir sigara uzattı. 
hep bu aslanın durumundan )atmıştır. Bırçok evhamlı Bu sigat'ada İnsanın kafasını 
hükümler verirler. Böyle ber· kimseler de müthiş bir kor- başka türlü dumanhyacak 
rak bir havada ayın tutul- ku ve teliıa kapılarak evle· bir madde olduğenu bana 
ması Uzerine hemen Yuda rine kapanmışlardır. sigarayı ve·irken gözlerinde 

B B B m E E E B parlıyan sevinci gördüğüm 

A l l 
e · için ona sigara içmediğimi 

mangazete erı ' püro kollandiğı ileri sürerek 
ona da kendime de birer 

1 
püro sigarası yaktım ve iç-

00 meğe başladık. 
Akdeniz mesel~si hakkında t Onun bana sigara ile yut-

N 1 1 turmak istediği tehlikeli du-e er yazıyor ar manı ben ona bu buro ile 

Belgrad - Berliner Teg· 
balat gazetesi Paris aytarı· 
nın uzun bir mektubunu neş
rediyor. Bu maktubta büyük 
Beritanyanın Akdeniz dev
letleri nezdinde yeptığı te· 
şebbüsten bahsederek diyor 
ki: 

İngiltere bu teşebbus ile 
Akdeniz devletlerinden İtal
ya ile barb ederse yardım 
edib etmiyeceklerini sordu. 

İngiltere bu soruyu lspan· 
ya başta olmak üzere Tür
kiye ve Yunanistana yaptı. 
İspanya bu sormaya şüpheli 
bir cevab verdi. Türkiye 
karşılık olarak Boğazları ka
pamak hakkile adalara ve 
Rados adasına hususi bir 
idare istedi. 

Yunanistana gelince o, 
çoktan lngiltereye Yunan 
limanlarından istifisade et
mek hakkını tanımıştı. 

Fakat, evvelce kararlaştı
rıldığı veçhile İtalyan Ada
larının Yunanlaştırılması la
zım geliyor. Halbuki bu Ada
ların bazılarını İngilterenin 
kendi hesabınada alıkoyma
sı muhtemel olmasına mebni 
Yunanistanın bu talebinin 
hemen icrası vakitsiz bulu
nur. 

Binaenaleyh gazete aytarı 
lngilteren' u Türkiye Bogaz
lan kapaması hakkını zaten 
tanımli bu suretle Türkiye· 
nin yardımını dehi temin 
etmiş olmakla Akdeniz hav
zasında yeni bir cebhe tat
mak hazırliğına başladı. 

Ayni gazete Akdenizdeki 
durumu tefsir ederek yakın 
gelecekte lngilterenin btıyiik 

' 

hadiseler çıkaraçağı hiikmü
nü veriyor. Ve Yunanistanın 
İngiltere için en önemli bir 
unsur olduğunu, zira Yuna
nistanda büyük filoların itifa-

de edeceği büyü limanlar 
bulund.ığUnu yazıyor. 

Tayyarede 
Müthiş bir 
Boeuşma 

Le Matin'den: 
Bir Kanada posta tayya-

resinde şayanı dikkat bir 
hadise olmuştur. Bartram 

isminde bir polis amiri bir 
de!iyi hava yolile North Bat
tleford 'da dulunan bir hes
teneye götürmiye memur 
edilmiştir. Ayni tayyarede 
hırsızlıktan hapse mahkum 
olan Eugene Charter adında 
biri bulunuyordu. Bu adam 
da başka bir hapishaneye 
nakledilmiş ve sevkine ayni 
polis memur edilmişti. Tay
yare yoluna devam ettiği 
bir sırada deli birdenbire 
şiddetli bir buhran geçirmiş 
ve bağlarınban kurtulmuştur. 
Bunun üzerine polis ile deli 
arasında bir boğuşma beş· 
Jamıştır. Mahaiım, polisin im· 
dadına yetiştiğinden polis 
muhakkak bir ölümden kur
tulmuştur. Bu sayede deliyi 
seyahatıo sonuna kadar zap
tetmek kabil olmuştur Bo· 
ğa,ma e ;nasında tayyare 
tehlikeli surette sarsılmış 

olmasına rağmen pilot tayya· 
reyi idarede muvaffak ol
muştur. 

~ ~ ~ m 
Jauonya 

Yunanistandan 
Tütün alacak 

Yunan gazetelerinin yaz
yazdıklarına göre Yunan ulu
sal ofisinin teklifi üzerine 
Javonya Monopolu Yunanis· 
tandan tecrübelik olmak üze
re bir mıktar tütün mübayea 
edecekdir. Eğer bu tütünü 
muvafık bulursa pek büyük 
bir istok alacaktır. Yunan 
tiitün ~üccarları tekliflerini 
yapmağa ve numuneler ver
meğe davet edilmişlerdir. Bu 
en adi ve orta derecede ola
caktır. Zira Japonyada iyi 
tütüne rabet dek azdır. 

Halkın Sesi - Türkofisin 
de Japon Monopolu ile te
mas ederek tütünlerimize bir 
satış zemini hazırlaması için 
bu haber bir fırsat olsa ge
rektir. 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-
ıi1iye ~ ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kalınlık, fre· 
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut
kal fırını ve el tezgahları 
alat ve edevat, mobilya ke
resteleri, kaplamalar, papel· 
ler ve saire sabhktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed / Kızılırmak 

Roma dan 
Atinaya ••• 
- Mösyo Lökont bana 

müsaade .. 
- Hayrola. 
- Atinaya gidiyorum. 
- Orada ne yapacaksınız? 
- Artık Romada işim 

kalmadı. İtalyan polisine ve 
müddeiumumiliğe kızınızın 

nasıl bir sergzzeşcinin kur· 
hanı ve kendinin tamamen 
mahsum olduğunu gösteren 
evrak ve vesikaları teslim 
ettim. Şimdi lzmiden kaçak 
sureti ile getirilen afyonu 
Atinanın küçük bir gazino
sunun botrumunda iş iyenleri, 
uyutucu, sarhoş edici ve da
ha bin türlti bale sokanları 
Atina polisine haber verme· 
ğe gidiyorum ..• 

( Arkası var) 

~ ~ 

Kastamonuda 
Etin Kilosu 
100 Para! •• 

Kastamonu (Özel) - Vi
layet ve civari, bu yıl, ku-
raklıktan çok sarsılmışbr. 

Meyve ve sebze az yetişmiş, 
fiatler alabildiğine yüksel· 
miştir. 

Köylü ve şehirli, buğday 

ve arpa fiatlerindeki artıştan 
şikayet ,idir. Bazı hayvan 
sahipleri arpa fiatlerioin yük 
selmesi üzerine ellerindeki 
hayvanları satmağa baş a· 
mışlardır. 

Hayvan değerinin ucuzla· 
ması et piyasasına tesir et
mekten geri kalmamıştir. 

Koyun eti 15, sığır eti 5 
kuruşa kadar ucuzlamıştır. 

Şehire yakın pazarlarda 100 
paraya kadar satılmaktadır. 

Bulgaristanda 
Kral Şişn1anın tacı 

aranıyor 

Sofya (Özel) - Radomir 
civnrındaki Dl'an köyünden 
bir kadın dün Sofya Arkeo
loji müzesi direktörüne ge· 
lip Aya Troyiça manastirı 

keşişlerinden. birinin ölürken 
kendisine altı fıçı altın ile 
kral Şişmanın tacının gömülü 
bulun duğu yeri göstermiş 
olduğunu söylemiştir. 

Bir çok bilginlerle bera • 
ber bütün Radomir bölgesi 
ahalisi bu defineyi aramıya 

çıkniıılardır. 
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Balıkyaiı içemiyenler 

Ferit kuvv.et şurubu .. 

Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi 6 O kunqtar 

Romatizma, iştahsızlık, ademi iktidar, belaevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi 

r•l~~™i~ ~ı™i~~~mNl ~~11ıı1ıaı6ııllıı1ırAaıaa-.. •••ıı1ıı..a.aaıı.ı1ıı 
~AMES GAGNE_Y'in ?·~şa~1ak istiyoruz;] !I Bütün İzmirlilerce maruf, tanınmış 
'e kadın avcısı rıımıerını golgede bırakan,~ ~ Ekmekçıbaşı J.okantası 

son derecede heveca nlı ve n1era klı ~ 1 A J i 
.1 • il @ ÇI l)'Or 

Kanun kuvvetı ı ı MEHMET ALTINBiLEK il 
Hal _ . .. . . . . . öl 1 }~irinci Beyler sokağı No. 2 İZ~IİR S 

k duş.aı~nı ılan edılcn Amerıkan camlerı~e Polıs 2 @ Lokantamız f zmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- JP 
kuvvetlerının çarpışması - insan doğrayan mıtralyoz- 1 heti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak ., 
ların savur~uğu kurşun .yağmuru Boğaz boğaza kav- ~j ~ temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta it 
galar... Mıfyonlar sarfıle yapılan muazzam sahneler 1 @ memnun bırakacaktır fiatlar çok ~hvendir S 
Avrıca: Sehhar )'ddız BİRİGİ'f HELI\IİN ~ 3 EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER ~ 

~ . . Iİ ~ ÇEŞiT ZlYAFETLER KABUL OLUNUR ~ 
unutuln1az ve seyrıne doyun1 oltnaz esen ~ •~111·ııııwııı(ılıi!fti'l·~fuli·81ff~lll'ı, ~:l!ll'11Wfl GIJl''1'fi:~1 '111':P'I' 

Monte Kristo 1 lcenler bilir 
1 Hayatın !anasını anlamış ince düşilnceli kibar bir bayan 
._ tecrübesine istinaden diyor ki: 

(KONTESİ) bu akşamdan itibaren 

A • ~ ASRI SiNEMADA i ~eş'enizi, hayatınızın zevkin.i. sıhhatınızın 
d~~~~~~~~~~{! daınıi surette korunn1asını temın edecek ancak 

Başka birşey istemem! 
~---·- -

~~·-.,:: 

Yükse), · Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. Bay - Ne istersen emretl vereyim. Hayabm, raiıJam~ 

lüm hepsi senin olsun. 
Bayran1<la, bayran1 ertesi ve 11er zaman Bayan-Bukad~r fazla şey istemiyorum. Bana b~ytl~~ 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla Seferihisarın (Ünlü şarabı)nı al senden baıka bırfey iSteiilm. 
hatırlarsınız. - Bunu nereden alabilirim. 

- İkiçe•melik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Km· 
~~~~~~~~~~~~~EMfi~r!l~E~ti~~~E T d b ( -----~ lay muayene evi karşısında (172) numara a ay u."" ~ 
~ TAYYARE.· TEL3E1F510N ~ k d ~ ~ ÇETI NAL.:P ) in tütüncü dük anın an. 

~ ,. eu GuN B lii&a::~~w T 
f!l ~ ~ :t · E 
~ Kemanlar Çalarken ~ ı Ağızdadiyle N R z 
~ '' s TR AD 1VAR1 us 1 Ve midenizi bozma- m 1 

1 1 ~ dan yeınek yin1ek 1 M 
Güstav Fröhlieh ile Sybillo Sehmitz'in m istiyorsanız? 1 E 

~ şaheserleri .. Hiç tereddüd etmeden 
D O K T O R fei Yüksek bir musiki, büyük bir a{k, heyecanlı bir mevzu Kemeraltında Barut hanı H 

A. Kemal Tonay ~ ve büyük harbın en dehşetli sahneleri • sokağı köşesinde ~ M 
z 

E 
K 

1 Bakteriyolog ve bulaşık, salğm >t i A y R ı c A • ı .A.LASEHIR ı ı E 
1 t ı l ı ·· h )+ t;l : lokantasına koşunuz ! . . 1 las a ı {ar ınute assısı >+ t!l F O K S (Dünya havadisleri) aı:::E**•&• T 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ ~ ( Türkçe siizlü ) İkiçeşmelik 
da 3o sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat a den » m M i k i Mavz ( :{;&~~ör ) 
akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. .. m m Caddesinde 

M_ü~acaat ~den ha~talara yapılması laıımgelen sair a ın -( SEANS SAATLARI )- "'2 c A N 
tahlilat ve mıkroskopık muayeneleri ile veremli hasta~ ~ 1 
lara 1 ~ ··ı p • Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. · yapı masına cevaz goru en nomotoraks muayene- ~ • KÜTÜPHANESiNDE 
sinde muntazaman yapılır.. Telefon: 4115 )f. ı!2 Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları .. 

)+ ~ Pazar 13 te ilave seanslar vardır. • En son model elektrik cep 

Kemeralb 
Htık6met 

Karpmcla 

ye aid zengin çeficller, ta
bafiye eıyalan, her nevi •• 
en tazı çiku•ata, .. ker ft 

ıekerlemeler bulanar. ~~~~'1=)$:~~~)/:'ıti'Pl=~~,,:~~~~:W::W::W:+c EEEE~~~~-~Wri~~BSt'2~ lamba ve pi":i ;:l;!::iye-
ıillMSJ'mMbww E •n . .-.. . . 

~~*~~~*~~~*~1dc:~~~1d:~~~**~~*-.-tt~ 

Elhamra ls13 ij 
idaresinde Milli KütüpiU ~KŞAM! i 

Seneler~en.beri Bey~~z ~erdenin l{ra}içelik tau 
cını eşsız hır nıuvaff akıyetle n1uhaf aza edena. 

ilahı Kadın 
Beyoğlunda büyük takdirlere ıuazhar olan, 

senenin çok beğenilen 

Renkli Pece , 
Fransızca sözlü Metro·Goldvin·Mayer Süper filminde 

AYRICA: ( Paramont Jurnal' da ) en son dünya hldiseleri 
~""""~~ ""' 

SEANS S A ARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te başlar. 

1936 Modeli Bir 
PHİLİPS 

RADYOSU i~E. DÇN.YAYI 
DOLAŞABiLiRSiNiZ 

Dünyada n1evcut olan radyolar 
aras;nda en mükemıneli olarak 

irnal ediln1iş oJan 

PHILIPS 
radyoları fdört yeni n1odelleJ 

piyasaya çıkarılnııştır 
19-2000 metroluk her türlü 
n1evçleri alır. . 
Mükemmel ıes, nesfis musikiki PHILIPS 
radyosunda bulunur. 

BiR SENE KREDi iLE 
izmirde ikinci Kordon Ne. 66 da 

TELEFON: 2307 

Acenta PEN NETTİ ve P ARİ
ENSE den sizde bir PHİLİPS 
ala bilirsiniz. 
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Sahife 4 

Memleket 
Endüstrisi 
- Baştarafı 1 incide -

.. retile tekmmUI etmiılertir. 
f. Bundan başka fabrika asri 

şekiJde yangın söndiirme ter
tibatile techiz edilmiştir. Bu 
tertibat, fabrika tavanlarına 

bağla ve 75 derece hararetle 
eriyen bir kalay ile kapatıl
nıış (Spiringler) tertibatı olup 
muhtemel bir yanğında bu 
kalaylar hemen eriyerek su 
püskürmek suretile ilk teda
biri almakda ve bundan son
ra fabrikanın hariç dıvarla
rına bağlı yangın çanlan 

• 1 
11. otomatik şekilde çalmakda 

ve yanğını haber vermekte
dir. 

Bundan sonra fabrikada 
ayrıca bir bava ve rurubet 
tertibati da yapılmıştır. Ha
va tertibatı, her an imalat 
daireleıiadeki pis havayı te
miılemekte ve rutubet terti
batı ise fabrikanın ihtiyacı 
olan nomral rutubeti temin 
etmektedir. Bu vaziyette 
fabrikada 4500 işçi çalıştı
rılmaktadır. 

İnşaatına başlanmış olan 
işçi evleri ise İfçilerin, bugün 
istirahatini] temin edebilecek 
şekildedir. Fabrikaların her 
şubesinde mevcud duş ma
halleri de aynca zikredilmek 
lazımdır. 

Burada her işçi, akşam 
paydosunda sıcak su ile yı
kandıktan sonra fabrikadan 
evine gitmektedir. 

Spor: Fabrikada spor, 
başlı bqına bir ilem teşkil 
etmektedir. Spor sahasında 
bir futbol sahası, ayrıca te
nis, voleybol, yüzme hvvuz
ları, atlı spor için atları ve 
koşu mania sahaları mev
cuddur. Fabrika spor teşki
latı mektebde alişmağa baş-
lıyan işçi üzerinde büyük 
bir heves uyandırmakta ve 
S.J>Or işlerinde hatta Kayse
ride büyük büyük bir çığır 
açmaktadır. 

Öğle paydosunda fabrika
nın büyük işçi lokantasında 
karnını doyuran işçiler he: 
man spor sabasına koşmakta 
ve bir saathk öğJe kaydo
sunda istirahatını spora ver
mektedir 

Fabrikaca fakirlere bedave 
verilen yeknasak işçi elbi
selerile işçilerin büyük bir 
neşe içinde geçen hayatları
na imrenmemek kabil değil
dir. 

Fabrikanın direktörlük 
binası önünde ve işçi parkı· 
nın ortasında Atatllrkiin bir 
heykeli, muntazam tarblarile 
süslenmiş bahçeleri ve asri 
çalışma tarzlarile Kayseri 
muazzam bir neşe memleketi 
olmaktadır. 

Fabrikayı gezen her misa
fir, bütün bu varlıkları, bu 
muazzan cumuriyet abidesini 
gi19sleri kabartarak seyre
derke yorulmaz bir azimle 
biltia bu işleri muvaffaki
yetle başarmaya uğraşan fab
rikanın genç direktörü, men
sucat mesleğinin kıdemli us
tada mühendis bay Şevket 
Tugata da teşekkürü ken
dine vicdani borç bilmek
tedir. 

Gayretlerini, kıymetli di
rektörlerinin yüksek mesai
siJe birleştiren fabrika şefle
rile usta ve işçilerin meşkur 
sa'yı naticesinde bugün fab-

( Halkın Sul 1 

-
~ Dışbakanımız 
...ıJ 

-----------------0000---------------~ 
Af gan~Dışbakanı şerefine bir 

şölen vermiştir 
Ankara 11 (A.A) - Şeh- de bulunmuşlardır. 

rimizde bulunmakta olan Af- Ankara 11 (A.A) - Dış 
gan dış işleri bakanı Serdar isleri bakanı Tevfik Rüştü 
Feyzi Muhammed han şere· Aras bugün Çankayadaki 
fine bugün lyran büyük el- köşkünde Afgan dış işleri 
çiliğinde bir öğle ziyafeti bakanı Serdar Feyzi Muham-
verilmiştir. med han şerefine Bakanla-

Bu ziyafette dış işleri ba- rın, elçilerin, elçilkler ileri 
kanı Tevfik Rüştü Aras ile gelenlerin saylavların ve di-
Orgeneral Fahtettin, cumur ğer bir çok yüksek şahsiyet-
başkanlığı baş yaveri, özel lerin davetli olarak bulun-
büro direktörü diş işleri ve dukları bir çay ziyafeti veril-
Afgan sefareti ileri gelenleri miştir. 

~E~~ ~~~~ 

Yunan veliahaı 
Yunan sularında manevra ya
pacak olan İn2iliz harb gemi
lerinde 30 sübayla bulunacak! 
. Paris (Radyo) - Atinadan alınan .bir telgraf haberine 
göre Pire limanında demirli bulunan lngili-ı harb gemileri 
Yunan sularında manevralar yapmak üzere harekete_ hazır 
bulunmaktadılar. Bu manevralara 30 Yunanlı der.iz sübayı 
iştirak edecektir. 

(Elefteron Vima) gazetesinin verdiği bir habere göre bu 
sübayların başında Yunan Veliahdı da bulunacaktır. 

~~EEE~~E 

Makalle Habeşler elinde 
0000--

- Baştarafı 1 inci yüzde -
Tigre cephesine İtalyan ı nun üzerine yüzlerce muha

tayyare kuvvetleri herzaman 1 rib gelmiş ve geceleyin yu-
hücuma hazır bir halde bu- kardan aşağıya büyüle kaya 
Junmakta; fakat tayyareler parçaları yuvarlamak sure-
bombardıman için hareket tile geçidi iki tarafından 
yerlerine geldikleri zaman tanklara kapatmışlardır. Şe · 
Aabeşleri tayyare hücumla- fakla beraber Habeşler hü-
karşı tahaffuz etmiş ve da- cum etmiş ve tanklardan 
ğılmış bir halde bulunmak- yapılan ateşlerin verdiği bü-
tadırlar ı yük zayiata rağmen nihayet 

Habeşistanın her tarafına tanklar ele geçirilmiştir. 
son zamanlada yağmış olan tanların içinde bulunanların 
yağmurlar Adis-Ababa mın- bir kısmı ölmüş, diğerleri 
takasını çamurlamıştır. Çün- de teslim olarak Desı; ieye 
ki Röyter muhabirinin bir getirilmiştir. 
telgrafi dün veliahd, Habeş Royterin Dessie muhabiri 
bakanları, diplomatlar ve dün ltalyan konsolosluk bi-
yabancı gazeteciler önünde nasında bulunan 4 zabit, 2 
at yarışları yaptığını ve ha· küçük zabit ve iki neferile 
vanın açık olduğunu bildir- mülakatta bulunmuştur. Bun-
mektedir. Yine Röytet mu- lar kendi tanklarının esir 
habirinin Adis-Ababadan bil- edilmeleri hadisesini söyle 

anlatmışlatdır : 
dirdiğine göre Bedegine ge- 11 Habeşler bu iki tankı yol· 
çidi muharebesini bizzat gö-

da yörürken devrilmiş olvrak 
renler bu muharebe esnasın-
da on hafif hücüm tankının görmüşlerdir. Habeşler tank

ele geçmesini şöyle anlat
maktadırlar. 

Tepelerde yer almış bulu
nan Habeş nevbetçileri İtal
yan tankJarınin vadide dur
makta olduğunu görmüşler 
ve derhal bunu lizımgelen 
yerlere bildirmişlerdir. Bu-

,.,.,,.,,,-.,,,-.,,, ,., ........ 

ları sardalya kutusu açar gi-
bi açmışlar ve içinde sağ 

İtalyanlar bulunca şaşırmış
lardır. Bize teslim olmama
mızı ve teslim olduğumuz 

takdirde çok fena muame
leye maruz kalacağımızı bil· 
dimişlerdir. Halbuki bjze ga
yet iyi nıaamele olundu va
ziyetimizden çok memnunuz 
diğer esirlerde ayni tarzda 
konuşmuşlardır. 

"ı::--~ AA . ; 
ltalyanın~ yeni 
Bir tehdidil a 
Paris (Radyo) - Gazete

lerin verdiği haberlere göre, 
ayın on sekizinde toplana
cak olan uluslar sosyetesi 
konseyinde petrola ambargo 
koymağa karar verileceği 
muhakkak gibidir. 

Diğer taraftan "' Roma dan 
alınan haberlere göre, pet
rola ambargo konduğu İtal
yanın uluslar sosyetesinden 
çekileceği zannedilmektedir. 

Bu münasebetle Jurnale 
Ditalya gazetesinde yazdığı 
bir başmakalede Gayda pet
rol ambargosunun ltalyanm 
askeri harekatına biç bir te
sir yapmıyacağmı, ancak İtal
yanın kendisine bu derece 
düşman böyle bir kurumda 
daha fazla kalamıyacağmı 

tehdid makamında söylemek
tedir. 

Saylavlıklara 
Adaylananlar 

Ankara 12 (A.A)- C. H. 
partisi g~nel sekreterliğin
den: 

Boşalan saylavlıklara par
timizce aday göstezilen ge
neral Pertev Demirhan, 
doktor Saim, Ali Dilemre, 
Erzumrum saylavhklarına; 

doktor Hulusu Alataş, Ay
dın saylavlığına; Hatice Öz.
genel, Ça11gırı saylavlığına; 

ihsan Kurthan İlyas Sami 
Musa Çorum saylavlıklarına, 
Raif Dinç Zonguldan saylav
lığına, İbrahim Tali Öngeren 
Diyarbekir saylavhğma oy 
birliği ile rey alıp seçilmiş
lerdir. 

Amerika 
Bitaraf 
Kalıyor .• 

Vaşington 12 ( A.A ) 
Gazetecilere dün ( telgrafta 
birkaç kelime yoktur ) de
miştir ki: 

Sanatonun dış işlen encü
meni tarafından bitaraflık 
kanunu üzerinde yapılan ta
dilat iptidai maddeler ambar 
go konması hakkındaki Amc 
rikan siyasasını değ!ştirmek
mektedir. 

Bu projenin istihdaf ettiği 
gave Amerikayı bütün harp
lardan uzak tutmaktır. Hü
kumelin eline vea-ilen kuv
vetler ne kadar tadili ~tan 
sonra da aynidir. Bu hususta 
hiçbir değişiklik yoktur. 

İngiliz 
Donanması 
Patriste •• 

Belgrad - Atinadan tel
graf: İngilterenin Reov, Huat 
'e Repols adlı dretnotları 
Yunanistanın Patris limanına 
gelmişler ve orada baz ıaraş
tırmaya girişmişlerdir. 

13 ikinci Kanun 

~10SPOR 
Altay Güztepeyi yendi 

Bahardan gözel bir hava : etti. Biraz sonra Muzaffer 
içinde dün Alsancak alanın- : uzaktan çektiği bir şutla 
da lik maçlarına devam edil- takımını galib vaziyete ge-
miştir. çirdi. 

Günün en önemli karşılaş- İlk pari bu netice ile Al-
ması Altay ve Göztepe ara- tay aleyhine bitti. ikinci kı-
sındaki maçtı sım ·başladığı vakit onunun 

Altaylılar daha ilk daki- neticesi Altay lehine olacağı 
kada Göztepe için tehlikeli tahim edenler çoktu. 
olmıya başladılar. Sol açık Daha oyuna başhyalı üç 

dakika olmamıştır ki Şükrü 
Hakkı bugün en gzzel oyun-

yerden bir şutla beraberliği 
larından l:,irini oynıyor. On temin etti . 
altındı dakikada Hakkı kale~ 
ye kadar sokuldn, kaleci 

Bu golden sonra Vahab 
sağ açığa, Basri merker mu-

çıkış yaptı. hacim mevkiine geçtiler. Bu 
Hakı topu Vahaba geçirdi değişiklik Altay takımının_ 

O da boş kalan Göztepe tazyikini artırdı. Vahab çok 
kalesine topu soktu. Alta- güzel oynıyor. Bu devrede 
yın bu golden sonra gevşek Altay üst üste daha üç gol 
bir oyun oynadığı görülü. yaparak oyunu 5 - 2 kazanı-
Biraz sonra Altay aleyhine yor. Altayın genç kalecisi 
verilen bir korne de hakem güzel oynadı. Bu maçtan ev-
AJtay aleyhine bir penaltı vel İzmirspor Bornovayı 3 - 2 
cezası verdi. Hakkt güzel yendi. Galibleri tebrik ederiz. 
bir şutla beraberliği temin A. ÖZGÜR 
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Tayyare 
Piyangosu 
- Baştarafı 1 incide -

24749 201 10646 24392 
17948 4854 5138 14199 
11249 29429 14377 19903 
22378 26500 21055 19777 
20694 26888 22574 2C079 
27930 20179 11985 4060 
29245 17684 19530 24887 
10859 6905 22039 8276 
10924 8399 26276 15176 

;)O lira kazananlar 
25052 14490 19684 26099 
19075 19993 21725 17800 

4348 10902 22855 3145 
17522 1529 4431 7789 
9947 6567 19029 2679 
2964 18506 7606 4980 

50000 Liralık büyük ikra
miyeyi kazanan 29533 numa
ranın 750 numara aşağı ve 

750 numara yukarısından 
sonları 3 olan biletlerin her 
biri ikişer lira kazanmışlar
dır. ---"ilfir---
Maveraişeria 
Hükômeti 
Sallanıyor 

lstanbul (Özel) - Trans 
Y ordani sabık başvekili o
lub bugün Londrada bulunan 

Hasan Kehal paşa Şamda 
bulunan Riza paşa alelacele 
Ammana davet edildiler. A
rab gazeteleri bu iki şahsın 

davet edilmelerinin sebebi 
Trans Yordani hükumeti ka
binesinin sallanmasile alaka
dar olduğunu yazıyorlar. 

1 
Grev ilan eden 
Mahkômlar 

Belgrad - Atinadan bil
diriliyor : 

Mekedonyada ki siyasal 

Habeşistanda 
Yağmurlar •• 

Paris (Radyo) - Habeşis
tandan alınan haberlere gere 
bertarafta yağmakta olan 
yağmurlar harekib glçleı
tirmektedir. 
Yağmurlar şiddetle yağ

mağa devam ettiği takdirde 
İtalyanların pek bliyllk miı
külitla karşıl şarak hare
katı tamamile durdurmak 
mecburiyetinde kalacaklan 
anlaşılmaktadir. 

Ulusal yardım 
Eden muhtar 

izmit 12 (A.A) - Taraklı 
nahiyesi muhtarı Kemal Yıl
maz kendi hesabına 23 er-
kek ve 1 O kız çocuğunun 
elbise, ayakkabı ve mekteb 
kitablarını almak suretile 33 
yoksula yardım etmiştir. 

Yunaniler 
Selaniğe hir fırka 

gönderdi 
Belgrad (Özel) - Atina

dan telgraf: Yunan hüku
meti Selanikte bir süvari · 
fırkasının daimi oturmasına 

dair bir kanun neşretmiştir. 
Bu fırka bu ayın ortasında 
nakledilecektir. __ __. ..... ~--

•• 
Odemişte 
Bir cinayet 
Ödemişin Kazan köyünde 

sabıkalı Çetin oğullarından 
Mustafa oğlu Hüseyin Ali 
başı parçalanmış olarak bir 
dere içinde bulunmuş, tahki
kat neticesinde IDeveci Hü
seyin tarafından öldürüldüğü 
maktul evli iken katilin kı
zını istemiş verilmediğinden 
aralarında çıkan 1 kavga bu 
suretle neticelenmiştir. 

rikanın vasati yevmiye istih
salitı 46000 metreye çıkmış
tır. Fabrikanın az zamanda 
gösterdiği bu muvaffakiyet, 
Sümerbank genel direktör
lüğünce takdirname ile mü
kaf a tlandınlmışbr. 

Patis (Radyo) - Kalıire
dcn alınan bir telgraf habe
rine göre, Mısır hükumeti 
Dolo ve Dağamurda bom
bardıman edilen Mısır has
tahanelerini tetkik etmek 
üzere doktör Aktülhamidi 
Habeşistana gödermeğe ka
rar vermiştir. 

·~~""~'""-""-""" 

telif taraflarınde bulunan 1 

mahkumlardan af dan istifa· 
de edemiyenler bir açlık gre
vi ilan ettikleri malumdur. 
Amele teşkilatları grev ilin 
eden bu mahkumlara müra
caat ederek umumiğ bir af 
için filen mllcadeleye giri
şeceklerini temin ederek bu 
greve nihayet vermişlerdir. 

Kalp yirmi beş 
kuruşluklar 

"Endüstri" bu Türk me
deniyet abidesini memlekete 
bağışlıyanlara, sonsuz saygı 
ve şükran sunmağı vatani 
bir borç sayar. 

A. E. S. Doktor Habeşiıtanın muh-

bütün Mısır hastahanelerini 
görecek ve arsıulusal kızıl
haç kurumu başkanı ile te
mas etmek üzere Adis-Aba
bada bir ay kadar kalacak-
tır. 

Bu kalp yirmi beşlikleri 
yapan Azmi ve bu paraları 
süren üç arkadaşı da yaka
şlanmılardır.: 


