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, ıTALYANLAR 
!:Jabeşler Adua Maka/le ... Yolunu tamamen 

KUSATILDI 
kestiler 

~arlstan ve Balkan paktı 
IKi KRAL °ARASINDA 

YAPILACAK MÜLAKAT 
BuJ ,., . . oooo . . 

g" rıstanın ınısa ka g ı np gı rrnenıe.j ı l;u 
nliilfıkaltan sonra anlaşılac .a k 

Birka .. Bulgar akalliyetleri meselesi-
Y&pıl ç gun evvel Pariste dir. Romanya ile Balgaristan 

1 •ind an konuşmalar netice- ·raasında bir anlaşma olacak 

f k,11 ' ~ulgaristanın da Bal- olursa bu anlaşma Bulgaris-
f lllllşt:•sakına gireceği umul- tanın Balkan misakma gir-

lllisek · Fakat Bulgaristan bu mesi için Romanyanan muta-
' n12 ~ gene girmedi. Yal- vasıthk yapmasını da kalay-
. l<ralı a:'. Karol ile Bulgar laştaracaktır. 
f lbüıak rıs arasında yapılan Binaenaleyh Bulgaristamn, 
~ llladı. ereler pekde boşa çık- Balkan misakma girip girmi-

1 l<taı i< yeceği iki kıra! arasmda ya-
e &•riıt arol yakında Bul- pılacak mülikat!ardan ahna-

Y•ret •na giderek Borisi zi- cak neticeye bağlıdır. Daha 
ile Bu~de~ektir. Romanya doğrusu kral Karolun bu 
ltıUh· garıstan arasındaki en · hususta göste ·eceği faaliyete 

•:_ lllesele Dolericedeki bağlıdır. 
~ 2 ~ "~ ~ [•l ıı;ıı ~ 

/(o,;.pİo ~da~~;ı 
ite .. oo-- --·------

~11~ huiuku imme şahitle-
c:•nın dinlenmesi bitmedi 

k,t llıarteai günü herkes Nihayet mahkeme İç Ba-•r tefb· 
'1ederk un edeceğini zan- kanlık Müsteşarı bay Vehbi 

~e §a~~d~ee?~z hukuk am- ile Ankara valisbay Nevzadan 
• 1tti&1• rının dinlenmesi 

6 ani ifadeleri ahnmak üzere mah-
'•tittta'- aşıldı. Şahid sıfatile 
1 ııc ve lb keme Pazaı tesine bırakıldı . 'ti de . su ceza hakim-

i . dınlendi. 
•tıntak h . . 

!bet: Su akımı Bay Hik-
ettikı, . ç~uların evvela inkar 
d l rını v . 
l e Ctini d ... e ~onra da ifa-
Cdikt egıştard ik ·erini söy-
k en son 1Qda k , ta, suçlular hak-
.. ati bı·r f "k' ••aat ı ır ve ka-
t tebe)( · 
~ber k ur etrnemekle be-
llıey, ı ekndilerioio mahke. 
'1u11ı ve\> ler· ne lüzum .. -. e ... gor 
11~ karışık e~er oıesele mühim 
~tş ols e safha arzetme-
1•rınd aydı belki de h k-
t a lllen· a 
trı Vtrird· ı muhakeme ka-
Suth arn dedi. 

•ı.ı 1 ceza h·k· . 
.. ~ ular1 E a. unınce niçin 

luriinde . rnnıyet direktör-
du 19tiev b · .... · O d a ettıgı sorul-
'b0tıuı,, ıı tatil günlerinde 

ı.ı orada 
o) Yolda bi Yapaldığından 

1111duh r uıuJ ittihaz 
cevabını verdi. 

+ ••• --

Elhamranın 
yeni bir 

fedakarlığı 
. 

Haber aldığımıza göre El-
ha:nra sineması direktörlüğü 
(Silah başma ve (Sarışan 
Karmen) filimlerinin kazan-

dıkları harukuladc zaferi göz 

önüne alarak müşterine kar
şı yeni ve unutülmaz bir ce
mile olmak üzere bu hafta 
bu iki şah eserini birlikte 

göstermek f edakarhğını da 
göze almıştır. 

Bugünden itibaren 3 de 
Silah ba~ana , 5 de Sarışın 
Karmen, 7 Silih baıına, 
9 da Sarııın Karmen .• 

----------------· iT AL YAN - HABEŞ fHARBI 
rs:zpr.·~ıeJ.s~:w~ ... M.; ~ .. Uö · 5 btC ' ' W 

Habeşler Adua ~ahalle; 
yolunu tamamen kestiler 

Çok Garib Bir Hadise! 
-----4·~·---

ASIK MAYMUN 
ltalyanlar muhasarada 

••••••OO•••••• - -------- ---""-
Italyanların yiyece v-e 
bırakılan paraşutlarla 
HABEŞLER 3 TOP 

içecekleri uçaklarla 
temin edilmektedir 
DAHA ALDILAR 

-----·-KISKANDtGI KIZI 

NAsı1 OLDnRDn? 
Ankara 16 (A.A) - Ma

kalle cenubunda devriyelerin 
hararetli faaliyeti İtalyanların 
yeni bir taarraza başlangıç 

olarak telakki edilmektedir. 
Bu taarruzun hedefi Seliko 
Habeş ordularının başhca 
iaşe kanalını kesmektir. Te
yid edilen bazı şayialara göre 
bu taarruz şimdiden başla
mıştır. 

İtalyan kıtaları Habeşlerin 
şiddetli bir mukavele maruz 
kalmış bulunmaktadır. Ha
beşler Aksumu:ı 100 kilo· 
metro kadar cenubunda 

Jebikon civarında bir ltalyan 
müfrez~sini mağlub ettikle-

1 

rini bildiriyorlar. Bu muba- lf" 

rebe hakkanda Adis-Ababa- niyorki 13 Şubatta iki İtal-
ya gelen gayri resmi bir tel- yan uçağı Dessıenin 25 kilo-
grafa göre İtalyan müfreze· metro doğu şimalindeki Hait 
sine hücum eden Habeşler manastmnı bombaya tutmuş-

evveli SOkişi kaybetmişlerse de lardır. 

takviye kltası geldikten son- Manastırda oturanlar civar 
ra İtalyan müfrezesini mağ- ormanlara sığındıklarandan 
lub edebilmişlerdir. İtalyanler l ölen yoktur. Uçaklar keza 
20 ölü ve 3 hafif top bırak- Donkamikon Ual Dia köyle
mışlardır. Adis-Ababada neş- , rile Konorami bölgesini de 
redilen rismiğ tebliğde de- bumbardıman etmişlerdir. ...................... .. ............................. . 

Resimli Dünya Hadiseleri 

Söğuk dalgasi ve havalardaki gayri tabiilik Avrupada da 
büyük tahribat yapmıştır. Yukarıdaki resimde Italyada Ka

lpel şehrinde kasırganın bir kiliseyi ne hale soktuğunu 
görüyorsunuz. 

Bir çoçuk yaralanmıştır. 14 
Şubatta diger bir uçak Dis
siye üzerinde uçmuş fakat 
mukabil bava topu ateııle 

kaşılamnca heman şimale 

doğru dönerek ylll üzerinde 
bulunan Care Galbo, Delko 
Mihael, Segorat, Ortia ve 
Ualdia mevkilerini bombaya 
tutmuştur. Ualdiada yarala
nan çocuk oradakı İngiliz 
hastanesidde tedavi edilmiş
tir. 

Royter ajansınan Adis-Aba 
badaki muhabiri telgrafla 
bildirioyr: 

Ras Seyyumun T embiyen 
ordusuna mensub bir muha· 
rib çok yüksekten uçan bir 
İtalyan tayyaresinin atbğt bir 
Keanti şarab şişesiyle baıın-
~ Sonu 4 üncüde ~ 

Bütün dünyada 
dehşet uyandı-
ran bir hidiıe 
Şu Amerika cidden ıarip 

bir diyar.. lnsanlan ıibi 
maymunları da baıka tirli 
oluyor!.. Ge ;enlerde Ameri· 
kada akıllare dehfet Ye 
hayret veren bir hadiae ol
muştur. Anlatahm: 

Nevyorkta büyUk bir hay• 
van canbazhanesi Yardır. Ba 
canbazhanede gilzel, IArlflll 
bir genç kız da bir ma7· 
munla birlikte numan yap
maktadır. 

. Genç kız öteden beri maJ• 
(Sona 4 belde) 

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

Ortadan kalkacak bir zihniyet 
ır::lll vvelki günkü nüahamızda ithalit gilmrüjilnde ÇI~ 
1..:::11 bir hadiseden babsetmittik. Kısaca tekrar edelim: 

Komisyoncu bir yurddaş gümrükte bir memura mtlracaat 
ediyor. Nalının çıkması için icabeden muamelenin yapalma· 
sını istiyor. Fakat memur -sebebi bilinmiyen bir zihniyetle
bu yurddaşı peşinde koşturup duruyor ve bir tirli jıtlai 
bitirmiyor. 

Mütemadi surette atlabldığını gören komisyoncu da doj'ru 
idhalat gümrügü direktörüne şikiyette bulunuyor. lıgal et· 
tiği makamın hakiki bir sahibi olduğunu bu husustaki lıia
siyatı ile isbat eden direktör vaziyeti tahkik ediyor. Vui
fesini yapmayan. iş sahiplei.ne müşkilit çıkarmaktan zeYk 
duyan bu memur hakkında zabıt verakaşı tutturuyor Ye 
hakkanda tahkikat açıyor. 

Bu hadise münaıibetile bir iki söz söylemek iıtiyonaz:: 
Halk ve devlet arasınd "'ki daimi bir münuibet yarclJr. 

İki tarafta birbirine karşı bazı vazifeler ve bazı zımni taak
bütlerle bağlıdırlar 

Halk devlete karşı vazifelerine yaktıkça, ondan vaı.ıfeaia 
mukabil olan hakkını da ister. Yeni ve genç cumuriyet de•· 
leti hakkını ve vazifesini müdriktir. Bunun içindir ki deYlet, 
halka karşı olan vazifelerini günü gününe yapmayı proira
mının başına koymuş, halkı refah ve saadete ulatbrmaJI 
kendine gaye edinmiştir. Bu böyle olduğu halde istisnai bir 
vaziyet olarak kabul etsek bile gümrükteki hidiıeye Te 

benzerlerine ara ııra tesadüf ediyoruz. 
Bu zihniyet ortadan kalkmalıdır. Halk bunu iıtiyor : 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



'Sahife 2 ( Halkm Seıl ) 

Bir dağ içinde emsalsız facia 
--------~·--------

Tabii bir mağara içinde bulu Bir deniz tayyares\ dünyanın 
nan ihtilalciler ocağı en vahşi böl2esinde 

Sofya (Özel)- Sabah er
kenden kuvyetli zabıta kuv
vetleri karanlık balkanının 
bir kısmmı abloka altında 
Wılar. Enina köyünün tah
minen iki kilomero şimali 

garbisinde jandarmalar tabii 
bir mağaraya tesadüf ettiler. 
Bıi' ma_ğara Enina köyünün 
komünitlerinin merkezi idi. 
ıB mağaranın yalnız bir ka
kaprsı vardır. Diğer nefes 
alacak bir deliği bile yoktur. 
Mağara m içinde sıra ile ya-
t Ş, ~ . [•] 3 
Tilkiler ,, 
.Aar~sında 

taklar, bir soba, yemek kah
ları, balmumlanmış evrak, 
kağıd kalem ve gizli mürek
keb ve bir sandık komünist 
evrakı bulunmuıtur. Bu san
dık içinde de bir komilnist 
nizamnamesi, mağaranın ida
re ve temizliğine dair bir 
talimatname ve tamim evrak
ları ve saire çıkmıştır. Polis 
burada insan olarak kimseye 
tesadüf etmemiştir. Jandar
ma bu mağaradaki eşyayı 
almakla iktifa etmiştir. 
8 [•] [•] 8 
Os ;an o21u 
Iiayri idam 

Ha~b Edildi 
İtioskova gazeteleri Sov- Sofya ( Özel ) - Razgrad 

yhl_ }o~raklarından şimaldeki mahkemesinin kararı ile ev-
1.'Ç.Öla ya.rım adasında hakiki velki gün şefakla beraber 
bir Barbin başlamış olduğu- Slice hapishanesinde asılmak 
nu söyliyorlar. Fakat müste- suretile idam edildi. Hayri 

Halid ve İsmail ile silahlarih olunuz? Savaşanlar insan 
narak Rasim og~ Ju lbrahimin değitlerJir. Cephenin bir ta- ı 
evini blsmış ve t r hdid su-

rafında ikızıl tilkiler, öta ta- retile yirmibin dinar ve eş-
rafında da mavi tilkiler var- yasını almışlardı. Bu idam 
dır. Kızıl tilkiler (Golf Stı e- hükmü 93~ senesinde veril-
am) a yakın olduğu için ik- mişti. Fakat Hayri kaçakta 
lltn itibarile nisbeten sıcak olduğundan hüküm infaz 
ve yiyecek itibarile de zen- olunamış idi. 

!?~ ......... ~·~· .... ~ .... ~ ~ ~ 
gjp lan bu havaliyi işgal et- + 
mişler, buzla örtülü bir mu-

hitte aç kalan mavi tilkiler + 
ise .yiyeceğin bol ôlduğu öbür ft 
tar~}a göı dikmi~ler, bücu- ~t 
ma •kalkışmışlar, . ~ 

Ekmekcibaşı 
lokantası 

Birinci Beyler sokağında 
Bay Mehmed Altınbileğin 
idaresindeki lokanta mide-

Boynoz Ayrozdan "Zora,, ı 
gazetesine bildirildiğine göre 
bir Brezilya deniz tayyaresi
nin motörü bozulması üzeri
ne içindekiler dünyanın en 
vahşi bir ada sıpa Hticaya 
mecbur olmuşlardır. 

Bu ada Brezilyanın Mato-
gres adasıdır ki burası be
yazların kan ve can düşmanı 
olan siyah Çongullarla mes
k ündur. 

Tayyarenin içinde dördü 
yolcu olmak üzere yedi kişi 
vardı. Bunlar adada tehli
keyi görünce tayyareyi hare
ketsiz olarak deniz üstünde 
tutmuşlar, fakat karaya çı

kıpta motörü tamire nafaka 

~ M ~ M 
Bir Macar 
Kontesi 
Mahkemde 
Sabık Ma~ a · başvcklinin , 

zevcesi kontes Kor• l birkaç 
Paristcdir ve bu fırsattan 
istifade ederek dişlerini te-
davi ettirmek istemiştir. 

Gittiği dişçi Amerikalıdır 

ve tabi Pariste oturmasına 
rağmen Fransızça bilmez. 
İngilizce konuşur. Madamın 
İngilizcesiise zayıf mı, zayıf-
tır. Buna rağmen anlaşırlar. 
Tedavi başlar. Bittiği za
man da kadına tam (5000) 
liralık bir fatura gelir. Ha-
dişe şimdi mahkemededir. 

Dişçi : Ben (5000) lira 
dedim, demekte. 

~unlar cüsse itibariJa hada 
bü7ük, türlei, ilk hamlede 
gale~eyi kazanmışlar. Fakat 

Kadın iese: Ben (500) lira 
sine ehemmiyet sıhhat ve 1 d b vermekte an a ım ceva mı -

,tı hayatma kıymet vermesini dir. 

kızıl· tilkilerin derileri daha 
kıymetlidir. Sovyet hükumeti 
hadiseyi haber alınca kızıl 
tilki .soyunun söomemesin 
bunlara bir imdat kuveeti 
yollamıya karar vermiştir. 

İzmir vilayeti 
törlüğünden: 

+ bilenlerin hergün koştuk- ı~~ I'tl ı:· t G .. .. .. "'rC d ki I 
• ları bir yer olmuştur. .( ıa ,l umı ug ın e 
~ Evler için de tabeldot [ı Hadise 
t veren bu lokantayı okur- &ı ithalat gümrüğündeki ha-
t larımıza hararetle tavsiye ~ dise hakkında muayene me
t ederiz. muru bay Ali Şükrüden bir 

mektub aldık. Geç vakit eli
mize geçen bu mektubu ya-pa ytar direk- rınki nüshamızda neşredece
ğiz. 

Yarış ve Islah encümeninin 936 İzmir ilk ve sonbahar at 
l:oşul rı hasılah, artırma usulile müteahhidine verilecektir. 
Altı nafta koşu için asgari iliale miktarı iki bin liradır. 
Koşuları~ icrasından bir ay evvel müteahhit nakden beş 
yüz lira weya bu miktar banka kefalet mektubu teminat 
olarak hey' ete verilecektir. 

ZENİTH 
1 Dünvanın en 
~ iyi saatları 
; IZMIR ACENTA 

MOREN O O. GABA Y 
I ODUN PAZARI 

tedarikine 
mışlardır. 

muvaffak olama-

Polyoya ordusu tayyare
leri iki hafta aradıktan sonra 
bu deniz tayyaresini bulmağa 
muvaffak olmuş i!te de yan-

larıne inmek mümkün olma
dığından bunlara iplerle ek
mek silah ve yatak sar~ıt

mişlardır. Nihayet Polyoya
nın Rabara kıtasından bura
ya bir askeri kıtası yola çı-

kan bu kıta bütün ihtiyatla
rile mücehhez buraya tayya
relerle endirilecektir. Mamafi 
kıta gelinceye kadar bu yedi 
kişinin tayyare ile iaşesine 
devam olunmaktadır. 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

Fransa faizleri 
Azaltıyor 

Paris - Tas Ajansından: 
Bank dö frans, faizlerini yiiz

dc 4 den üç buçuğa aza~ · 

mıştır. Tahvilat mukabili 

avansların faizleri yüzde beş 

buçuktan beşe, otuz bir gün 

vadeli avanslar dahi ) üzde 

dörtten üç buçuğa indiril-

.Yeni Adam 
Terbiyeci İsmail Hakkının 

idaresinde bulunan bu haf

talık kültür gazetesinin 111 
ine i sayısı çıktı. İçinde İs
mail Hakkı, Cami, Suphi, 

Dr. İzzeddin Şadan, Marcel 

Prenaut, V. Gültekin, Zahir 

Sıtkı ve Anatole France'mn 

yazıları var. H. Hüsnü Cmt

h 'ııın Amerikan gençliği üze
rindeki etütü aynca dikkate 
değer. 

Satılık Ev 
Karantınada Eskikuyu so

kağında 7 numaralı üç kat 

kargir bina içerisinde 1 O oda 
elektrik tesisatı, kumpanya 

suyu ve bir kısım bahçesi 
mevcud olub ehven fiatle 

satılığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin İhracat gümrü
ğünde tahrirat katibi bay 

Artırmıya iştirak etmek istiyenlerin Martın birine kadar 
İstanbul veya İzmir Baytar direktörlüğüne ihale şeraiti hak
kında fazla ınalfımat almak istiyanlerin yine bu direktör-
lüklere müracaat etmeleri lüzumdur. 394 

4 Her nevi saat tamiratı 
kabul edilir. 

. İsmail Sezaiye müracaat ede
bilir. 

İZMİRLİ 
BİR .KIZ 

SEVDİM! 
~'''-''V'-'"'-"'-~~ 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 
. . 

Yazan: SABAH . Numara 24 

13ayan Zehra nereye ve kime gidiyor 
- 0000-- -

Zeten hasta olan ve sınır Kadıncağız sabaha karşı 
buhranı icinde kıvranan Zeh- iki kerre ayılıp bayılmıştı. 
ra, LeyJanın geceyi Ahmetle Zavallı Hulya, sabaha kadar 
bera~er bir yerde geçirmesi- annesinin başutunda bekle-
ne ço~ merak etmişti. mişti. Bayan Zehra, tam bir 

Sinirli kadın adeta deli deli manzarası gösteriyordu .. 
olmuŞtu: Sabahleyin ihtiyar kadın 

- Eyvah! .. diyordu iş iş- birdenbire üstündeki elbise-
len geçti.. Her halde karı ler ile. evden çıktı. 
koca oldU.İar.. Artık söyle- Hulya: , 
sem de faydası yok... - Anne böyle nereye? 

Diyordu. Ve ıuütemadiyen dedi. 
dövünüyordu.. Cevab alamadı.. Bayan 

Zehra sabit gözlerle önüne 
baka baka baka sokaklara 
sapıyor, o sokaktan giriyor, 
bir başka sokaktau çıkıyor
du. 

- Nereye ve kime gidi-
yordu? 

Bunu kendisi de bilmiyor
du. Düşünmüyordu da. Bir 
delı nasıl gayesiz yürürse o 
da öyle yürüyordu... Bir an 
geldi ki karşısına Karşıyaka 
şimendifer istasyonu çıktı. 
İstasyona ğirdi. Kişenin sa
ğındaki dıvara dayar:dı Uzun 
zaman boyle kaldı. İstasyona 
tela~e girip çıkan yolcular 
ona ya hakaret dolu gözler
le, yahud, merhaaıetlı nazar
larla bakiyorlardı. 

Bayan Zehra bu durumile 
tam bir zavallı pir deli man
zarası veriyordu. Sabit göz
lerle bir nok:taya bakıyordu. 
Kimbilir ne dfişünüyordu. 

Yolcu mu idi ? Bir yere mi 
gidecekti? Birisini mi bekli
yordu? Hiçbirisi. Beklemiş ol 
mak için bekliyordu. Uzun 
müddet böyle durdu .. 

Sonra birden bire hareıce-
te geldi. İstasyonda, bir ko
şuşmadır gidiyordu. Zil ça
lıyor. Y okular koşuyorlardı . 
Oda düşünmeden bu hen
gameye bendini kaptırdı. Ne 
yaptığını, nereye gittiğini 
bilemiyerek oda trene bindi. 

Tereddüdle, yavaş yavaş 
hareketle bir köşeye büzüldü. 
Bütün vücudunu bir uyku 
sardı. Her halde sinirleri 
gevşemişti. Uyumak için diş
lerini kıcırdatmağa başladı. 
Onun yanına ve karşısına 
kimse oturmıyordu. Güya 
herkes ondan kaçıyordu .. 
Çünkti onda tuhaf bir hal 
vardı. Yolcular onu görünce: 

Deli kadının biri ! 
(Arkası var) 

17 Şubat 

' ıılııMA dlıı Al MM*~ 

:EBEBIYAT •• . ...... 
Sonra 

Ayak sesleri yok yollarda yine, 
Her taraf karaklık, heryer kapkara 
Hırsla bakıyorum ben dağlara; 

Bir karaltı çokmüş, güzelliğine, 
Son günü de biten zavallı yazın, 
Dalgalar gözyaşı sandım ayazın . 

Yüreğim acılı, yüzüm kırışık, 
Uzaktan sulara inen bir ışık, 
Getirdi sesini yanık bir ney'in .. 

Anladım, ruhumda beliren şeyin, 
Gözümde bir damla yaş olduğunu, 
Kafamın ateşle yoğrulduğunu .. 

B. MEHTl RESİm 

C•l C•l 

SÖNEN IŞIK 
• Gölgeydi, ssnra nur halini aldı, 

Herkesten uzakta, bana alışık; 
Apansız, ruhumun içine daldı 
Benim tek sevdiğim, en yakın ışık .. 

Şiire can veren o engin ilham, 
Karanlık yoluma aksetti, durd. 
Beklerlerken bir hayal, tatlı iptisam 
Ruhuma d?ğıldı, görılümü; vurdu ... 

O, Beni;iı kalbimi tek yıldızıydı 
İçerim çebucak bir kara döndü, 
Mısralarımın en tatlı hızıydı 
Yakında parladı, uzakta söndü ..• 

BESiM HiKMET 

s a s s ~ m a a 
DENİZ 

Deniz, eteklerini kumsallara yayarak 
Yosunlu kayalardan sıy~ılarak, kayarak 
Nazlı, nazlı oyniyor sahildeki kumlarla .. 

Etegine bağlamış, çakılları süs gibi, 
Sahil ona açılmış, kol kibi, göiüs gibi 
Dolğasından emiyor, denizi yudumlarla ... 

H. ESAD KART AL 

~ ~ ~ E 

Adada Akşam 
Saçılan zulmetten ipince bir tül 
Adada yemyeşil dağları aştı, 
İçimi sızlatan ateşten bi~ güz, 
Beninde kalbimi hızla dolaştı .. 

Tatlı akışıyla ilham yaratan 
Bir pınar bana ah " Neler anlattı ,, 
Kıpkızıl solarak ufukta batan 
Güneşte kalbime bir sızı kattı. 

MÜCESSEM 

~ ~ ~~ t!l S riE 

Ufnk Kızıllaşınca 
Tatlı, pembe bir renkle ufuk kızıllaşınca, 
Gün ışıkları artık hep sona eriyordu; 
Güneş karşı dağların ardına ulaşınca 
Gece kanatlarını yavaşça geriyordu •. 

Ay, karanlığı delip şimşek gibi çakarken, 
Henüz doğan yıldızlar, göğü yaldızlıyordu, 
Bir yandan diğer yana bir tadlılık akarken, 
Kalbim içten gelen bir acıyla .sızlıyordu. 

Ötüşen kuşlar sanki, hepsi geldiler dile 
Ah.. Neler söylemedi, bana onların sesi, 
Sanırım ürkeceğim, ansızın korku ile 
İşitecek olursam bir tek insan nefesi... 

M. BiLGE 

888 88[•] 

ÖLDÜKTEN SONRA 
Ömrümden bir umit umduğu gün, 
Bir mezar olacak bu gençlik çağım; 
Gözlerim dünyayc- yumulduğu gün 
o, sonsuz aleme kavuşacağım .. 

Başımın ucuna gelip te bir gün 
Üstüme gözyaşı dökmeyin sakın, 
Kaçarım, kabrimı delip te bir gün 
Ruhumu mezarda yalnız bırakın .. 

H. RAHMİ 



Elhamra 'C 
2 - f da resinde Milli Knt&phane sinema ----m radyo 

atelyesi ·BUGÜN AL l'IN SESLİ 
ACAR 

YILI}JZJ Martha Eggertlı 
Bu pne kadar yapbiı en güzel filmi olan 

~Nil -

M MUZAFFER 

Sarışın Karmen 
~~. ~ZELLIK - MUSiKi ve DANSLAR - ÇOK ECLENCELI BiR MEVZU 

PAR ayet gülünçlü canlı resimler 

Bilytik fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev-"' 
kinid tatmin edecek. dere
cede kullanamadıflnız rad-.. 

Mı yolarınızın her tilrli tamirinil 

AMUNT JURNALDA: logiltere kralı beşinci Jorj'un cenaze töreni 
bütün tafsilltile 

ve bilhassa parazit yani gtı• 

r llltli çıkarmamasını istiyor
ıanız kat'i surette teminatlı 

~-~~~-~S-EA-N~S,~S~A~A-T-L~A~R~I~~~~~~~~~- ~~~~~b~d~~ 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. sine mllracaat ediniz. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. Adres: lzmir hilk(imet 

Ak Pazar: 13 te başlar. caddesi Hacı Sadullah oteli 
-ır:...:J ... antlan sinemadan sonra her tarafa otobiU ve tramvay Yardır. ~ dahı·ıı·nde 
~_,€VV'V'V~ıv-~~ --W-V-W-V""'l--v=Y"~-----------------v-.......... _,.U"P"'P....,,..,... ..... ..p+...,.., ..... :;:++......,.~.......,~:;.."".....-.:..,;:;.."'l+.:,_;+:;_+..:,....;+:;_+..:,_;+;,_'"P.;.-.:;:;:. _________ _ 
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6
Ve ~ariste 64 sinemada birden haftalarca 

1•tlarct~ •terilen Eugene Sueunün &lmez eseri. 
laaı Yaktur. Bu filim için parasız daYetiyeler 

1\ \' R 1 C muteber beğildir. 
A· 

PO K S. (Dünya havadisleri) 
( Türkçe sözlü )İ 

lcenler bilir , 
Hayatın manasını anlamıı ir.ce düıünceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş'enhi, hayatınızın zeYkini. s1hhatınızın 

dairni surette korunn1asını ten1in edecek ancak 

Yüksel, Kabaclayı ve Billur 
rakılarıdır. 
Bayramda, bayram ertesi ve her zaman 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırla rşınız. 

İki müstesna film birden 

Korsanlar gemisi 
Tekn-il seyircilerini heyecan içinde bırakan 

büyük sergüzeşt filimi 
AYRICA: Komitler kralı Milton 

PARA KRALI l'I·~ ,-
Filimde iki saat mlltemadi kahkaha, 

bunlardan baı~a dllnya havadisi ve rekllm 

2 ve 20 komprimelık ambtllajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzcri :ıde halisliğin timsali 

ola" fB markasını arayınız. 

17 Ş.liat 

~~***~***~ Ü DOKTOR 

i A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastahklar mütehassısı 
Basmahane istasyona ka111smdaki Dibek sokak ..... 

da 30·aayıb eY ve maayenebanennde •bala aut 8 ._ 
Upm ıaat 9.ra kadar hutalanm kahal e4er. 

- Mllracaat eden lsutalaiiıl yapılwa• lbuaplea Mir 
tabHllt ve mikroakopik muyeneleri ile nremli buta· 
laia yapılmama ceYu .... en Pnomotorab m•~ 
sinde maatuaman yapılır. Telefoa: 4115 
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Kemeralb 
Hlkimet 

Yoğurt 
Hem gıda ve hem 

şifadır 
Bu ıifab gıdadan istifade 

edebilmek içia hilui& Ye 
ya;ı abnmamlf ıllttea y.,pıt 
yapan lkiçqmelikte Tu a• 
nemuı C A N 
kart11ıada 

klltllphaneıidir. Doktorlana 
tavsiye ettiği yojurt badar. 

Gazete mecua Ye ayDI a• 
manda kiloluk kltıt clalü 
bulunur: 

Bozkıırt ve Halk traş bıçakları 
Bütün bıçaklardan ii&tündiir !!!!!!~=m~~!!!!~!B 

herhalde tecrübe ediniz 

Sahib ve depoları 
lstanbul: Mupuççularcla Ardalı Fehmi Ye Trigrath Mehmed 

ti ~tı ~ı..aımemı' 'J'kl l'kt• s· . b. k ı •zmir: Saluhaa CİYan 6 " " " " l erd le o "u ı yenı ı ere ma ı ır. ızı ı~o 

2 'Bir llf.D 11rtaracaktır. Şöyle ki: Toptan' sab• yerlerimiz 
' ,....u:•raıı ıert iki numarası yumuıak sakallar içindir. '.il' 

3 • llat ~~'1~•z tinler biçağın dört kenarında glln ...... "* n.,..lftır. 
· lse~ir k&çlk pakatlerden çıkacak Bozkurt 
bi~la .... ııla her satıcıdan bir küçük paket Boz-

' .& 1.: ..-raaq alab·ı· · · 9'11CI) 1 ll'llDIZ. 

~ ,..~ fınab verebilmek için paketler be-

~ ı'::il zabitan, memurin, muallim, talebe ye bil· 
, • -.,.. Ye IDthıenerlerinin öz markaııdır. Her ıa· 
g ~ ..._,lc.ıı ~·· Ve ıenin anlamadıtın bin bir çept 
~• bar. •çak verirlene kabul etme. her yerde tane· 

Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 
Maaiu: Halisi Can 
Akhisar: Tlltlnctı Hilmi 
Tirede: Şen Y ılmaı bakkaliyeai Mehmed Salih 
Aydın: Ômer Ye Klzım Aydıael 
Denizli: Ahmed Baki Ye Salih 
Ôdemiı: Ett11eli sadeler 

.. 

• 
!Halk traş bıçağı Türk halkı· 

nın malıdır ••• 
Halk bıçağı henliz bir yaflDda olmakle beraber Tlrld1ecle l 

köylllı&nden en yBksek sınıfına kadar en ç~k kullanılan Wr 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yllksek çelikten yapılmlfbr. 
ilmi de halkm kendilidir. Anbalaji iıe tanlı bayratımadır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir iz Tilrk ticaretba....ı 
tarafılMla iz Tilrkçe Pimli halk hıçaiJ çıkanlmlfbr. 

Halk bıçağını her yerde •· 
rarla arayınız 

TANESi ( 100) PARA.DIR 
akurt ve Halk traı bıçaklan: Türk ulasana itin ltir çefit anlaıılmıyan yabancı 

marksh bıçaklardan rmqbr 



Sahife 4 

Italyan Habeş 
harbı 

- Baştarafı 1 incide -
dan ağır surette yaralanmış 
ve Desieye nakledildikten 
sonra ölmüştür. 

Tayyarelerden atılan ve bu 
muiariple arkadaşlarının yanı 

baflarına düşen müteaddid 
boJQbalar ise kimseye isabet 
etmemiştir. 

Royterin Dessieden aldığı 
malümata göre doğrudan 

doğruya şimal cephesinden 
gelen son Habeş haberleri 

Habeşlerin balen Adua-Ma
kalle yolunu tamamen kes
tiklerini bildirmektedir. 

ltalyanlar yiyecek veiçecek 
terini u~aklarla bırakılan pa • 
raıadlarla temin edinmekte-

dir. Bu paraşudlardan bir 
kaçı tiddetli rüzğirlar yü-

zünden Habeş topraklarının 

içipe düşmüştür. Bir tuzak 
ihtimalinden korkan ~Habeş

ler bunlarm içindeki yiyecek
ancak evvela köpekler üze-

rinde bir tecrübe yaptıktan 
sonra yemişletdir. 

Ualdiadan DessİeJ e giden 
Habeş kamyon kolunun bom
bardımanı esnasında Habe-

şi tanın Londra elçisinin 
oğullarından biri yaralanmak 
tehlikesine maruz kalmıştır. 

Bir şarapnel başını sıyırarak 
geçmiş ve yanıbaşmda bulu

nan diğer bir adamın gözünü 
çıkarmıştır. 

Royter ajansına Mogadici
odan bildiriliyor: Başlarında 
hiç bir beyaz zabit bulunmı-

yan bir Daubet müfrezesi 
Geerlegobinin 100 kilomet
ro kadar doğu şimalinde 

istikşafta bulunurken sayısı 
yüksek olan bir Habeş 
kuvvetinin tecavüzüne uğra-

mıılardır. Şiddeli bir muha
rebeden sonra müfreze kur-

'tularak hareket üssüne geJ
meğe muvaffak olmuş, fakat 
otuz kadar ölii vermiştir.I 
İT AL YANLAR DA NELER 

DİYORLAR 
Paris (Radyo) - Mareşal 

Badoglionun bir telgrafına 

göre, MakaHenin cenubunda 

10 Şubatta başlıyan çok şid

detli bir muharebe netice

sinde İtalyan kuvvetleri Ha

beş erkanı harbiye reisi Ras 

Mologettanın idaresindeki 
orduya büyük zayiat verdi-

rerek geri ı.üskürtmüşlerdw. 

İtalyan tebliği Habeş zayia
bnın pek büyük olduğunu 

ve ltalyanlardan henüz kaç 

ki,inin öldüğü tespit edile
mediğini kaydediyor. 

~,._--

Ali Kemal 
Kişesi 

Yalnız (35000) lira kazanan 
bileti satmak suretile topçu 

Teymen bay Halili zengin 
etmekle kalmayıp (10000) lira 

kazanan (14935) numarh bi

leti de amdc N aziJlili Ali 
oğlu Ahmede de satarak bu 

fakir adamı da zengin ve 
bahtiyar etmişti. 

Bu on bin liralık bileti 
· eski sahibi bıraktığından bu 
fakir ameleye nasib olmuş
tur. Satan ve alanı canı yü
rekten kutlularız. 

( Halkın Sul ı 

Soğuk ve Fırtınanın Yaptıkları 
~------------~ ...... ~----------

T rakyada soğuktan ölen 
hayvan çoktur • 

ınsan ve 
--------------00.•oo ------------

Kırklarelinde dördü kadın yirmibiri erkek 
olmalc üzere 25 insan soğuktan donmuştur 

Ankara 16 (A.A) - Son : tahrib edilmiştir. İpsalada 18 : hüz vardır. Manisa vilaye
fırhnanın ve saylabın tevlid ı insan, bir beygir, 1500 ko- ı tind0> insan ve hayvanca za-
ettiği nüfus zayiatı ve diger yan, Keşanda 19 insan j O yiat yoktur. Buna mukabil 
zararlara aid muhtelif vila- koyun, Lalapada 50, Akpı- Gedis IA1aşehir, Karabınar, 
yetlerden iç işleri bakanlığı- garda 20 koyun ve bir ço· kurşunlu çaylennın da taş-

na gelen raporlara nazaren ban olmuştur. Trabzonda ması yüzünden bir kısım 
Trakvada, Edirne vilayetinde fırtınadan limanda bulunan a:aziyi ve üç köyü su bas-
34 insan. bir manda, bir Aksu ve İzmir vapurlarına mış ve tren hattından bir 
beygir ve 2980 koyun olmak posta götüren Cabar alabura kısmını s~ a~°!ıştı~. . 
üzere 2982 hayvan sog-uktan Bahkesır vılayetınde ınsan 

olmuştur. Ve içindekilerden h k 
donmuş ve ölmüştür. Bir ev ve ayvanca zayiat yo tur. 

üç kişi yüzerek çıkmışlar- B d d d 4 k 
de fırtınadan yıkılmıştır. i'n ırma a a amyon ve 
Kırklarelinde dördü kadın dır. bir sandal parçalanmıs, dal- j 
yirmi biri erkek olmak üzere 
25 insan ve dördü manda 
ve öküz ve 1240 koyun ve 
keçi olmak üzere 1245 hay
van soğuktan donmuş ve 
ölmüştür. 

Bir kişinin cesedini de~iz - k k k -k ·· h ga ıra · orusu ço muş, rı - j 
karaya atmıştır. Diğer yedi tımda tahribat yapmış ve di-
kişi bulunamamıştır. O sıra- ğer bazı hasarat olmuştur. 
da vapurlara gitmek üzere Muğlada Köyceğiz İlçesinde 
denize açılan cabar daha göl taşmış, 30 ev su altında 
batmıştır. Bunlardan ikisi kalmış, Bodrumda dört ve 

Tekirdağında köylerde bir 
kadan ile altı erkek dona
rak ölmüştür. Şarköy ilçe
sinde fırtına şiddetinden 
bazı evlerin çam çatılan 

sonradan karaya vurmuştur. bir tonluk mauna sahile çar-
içinde kimse yoktur. parak parçalanmıştır. Odun 

Bunlarla kaobulan üçüncü yüklü 14 tonluk bir sandal 
cabaradakilerin vapurlara çı- batmıştır Ayrica 4 sandal 
kabilmiş olmaları ümidi he- daha batmıştır. 

Türk kuşunda 
-------------

Türk kadınları da mühim bir 
mevki almaea başlamışlardır 
Ankara 16 (A.A) - Ankara - Eskişehir arasında remorkla 

bir rekor uçuşa yapmak için uçman Vechinin kumandasında 
Türk kuş uçaklarından iki tayyare ile S - .S ve G - 9 iki 
yelken vlanorı bu sabah 9,45 de şehrimizden ayrılmış, saat 
12,10 da Eskişehire varmışlardır. 

Türkkuşu filosunda ozaman Anohiden başka bayan Sct
biha talebe Mehmed, Mustafa uçman, Kamil, makinist • 
Saib ve İskender bulunmak tadır. Eskişehire kadar pla-

norlarm birini bayan Sabiha iki kişilik ( iki kelime oku
namadı ) planorunu Mehmed ve Mus afa idare edecekler
dir. Bayan Sabiha Eskişehirde biraz dinlendikten sonra 
bu yakınlarda almıya başla dığı motörü uçak terslerini 
takviye için gene bugün t.ayyaresile Ankaraya dönecektir 

[•] 

Kurd Polonyada 
Köylünün Hitler 
Yolunu kesmiş Aleyhtarı 

Belgrad (Özel} - Üsküp 
pazarına gelen yüz kadar 
köylüye Belediye reisi köy-

)erine dönmemelerini tavsiye 
etmiştir. Zira şehir haricin

deki fırtına pek büyük ol
makla beraber yolların kurt
lar tarafından tutuldugunu 
bildirmiştir. 

---oo---
Bir batında 

üç çocuk 
Guş (Özel) - Şehrimize 

on beş kilometre mesafede 
bulunan Şeyh Yusuf köyün
de Rüstem adında birinin 
karısı bir batında üç oğlan 

çocuk birden doğurmuştur. 
Çok fakir olan bu aileya 

ilbayımızm eşi ve Çocuk 
Esirgeme kurumu tarafından 
yardım edilecektir. 

Bir Cen1iyct Feshedildi 
Varşova ( Radyo ) - Dış 

bakan Albay Be!c nezdinde 
yapılan teşebbüs üzerine 
Polonya hükumeti Hitler 
aleytarı olarak teşekkül eden 
cemiyeti fcsh ve iki kişi tev
kif etti. 

Rus ordusunuıı 
Hazeri durumu . 

Sofya · - Otro ~azetesinin 
Londradan telefonla aldığı 
habere göre Rus ordusunun 
donaomasıda ~dahil olmak 
üzere 15 ikinci kanunda ki 
mevcudu bir milyon 300 bin 
kişi olduğu Avam kamara
sında söylenmiştir. 

Yedi dilenci 
Yakalandı 

Şehrin muhtelif yerlerinde 

""'il 
~ "'""' ıı:d 

Çok ~arib bir 
hadise 

Baş tarafı 1 incide 

munla beraber yaptığı bu 
manevralorda büyük bir mu-
vaffakiyet kazanmakta. al· ' 

kış toplamakta ve bu yüz
den milyonlar kazanmakta
dır. Sarısış kız gece, aziz ar
kadaşı maymunla birlikte bir 
ip üzerinde numara yaparken 
bir geçe proğrama, maymun
la kızın yaptığı numaraya 
birde delikanlı ilave edil
miştir • . 

O gece genç kızla deli
kanlı ip üzerinde yürümüş
ler. ipin üzerine bir tahta 
koymuşlar ve tahtanın üstün-
de türlü numaralar yapbk
tan sonra, havada yalnız bir 
ip üzerinde duran bu tahta 
üzerinde birbirlerine sarıl-
ve aşikane numaralar yap
başlemışlardır. 

Bu numara halkın o kadar 
çok hoşuna gitmiştir ki, coş
kon bir alkış tufanı topla
mışla)- ve numarayı tekrar 
yl\pmağa başlamışlardır. 

Genç kızla delikanlının 
sarıldıklarını, ipin obir ucun
da duran maymun büyük bir 
kıskançlıkla seyretmete imiş. 
Aşık maymun delikanhnın 
kıza tekrar sarıldığını görün· 
ce kendinden geçmiş ve de-
kanhmn üzerine hücum et
miştir. Bu esnada tahtanın 
muvazenesi bozulmuş genç 
kız da, delikanlı da, kıs
kanç maymun da 30 metro 
irtifamdan yere düşmüşler
lerdir. Genç kızın kafatası 
patlamış ve derhal ölmüştür. 
Delikanlının kolile bacağı 
kırılmış, kıskanç maymuna 
bir şey olmamıştır. 

.... ... ..... ...,... .... "+ ............. .,.,........... .... ........... ..........,._,. , .,, 

belediye zabıta memurları 
tarafından 7 dilenci yaka-
lanarak belediye fakirler 
evine sevkedilmiştir. 
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. ALTINORDU GALİB 
Altay Bucayı, K. S. K. 

novayı yendiler 
Dün Alsancak spor alanın

da ikinci devre lik maçlarına 
devam edilmiştir. Sabağleyin 
Bormova K. S. K. maçı so
nuncusunun 3 O galibiyetle 
bitti. Öğleden sonra Altay 
Buca takıkları karşılaştılar. 
Altay takımı ekserisi ikinci 
takım oyunculanodan terek
küb etmişti. Neticede Altay 
oyunu 5-0 kazanmı. Bu far
ka rağmen Altayın kimseyi 
tatmin etmedi. 

Günün en mühim maçı 
olan Altmordu lzmizspor ma• 
çına gelmişti. Takımlar saha .. 

• 
ya çıktıkları vakit kuvveli 
İzroirspor takımına karşı Al
tınordunun ekserisi ikinci 
takımile oyuncularile kadro
sunu tamamlamıştı. Oyun 
büyük bir bıle başladı. Akın· 

lar birbirini kovalıyor. Altı
nordu muhacim hattı çok 
çalıııyor. Oyunun 12 inci 
dakikasında Mazhar solaçığa 
güzel bir pas verdi, o da 

kale yakınında bulunan Sa
ide topu geçirdi onun tope 
ufak bir vurrşu Atınordunun 
ilk ve son golü. Bundan son
ra her iki taraf ta zaman 
zaman hakim oynadisalar da 
neticeyi değiştiremediler. 
Altınordunun müdafaası çok 

güzel oynadı. Muhacim hat
tından fazla birşey beklene
mezdi. Yalnız dün Altınordu 
akıncılarına çok fırsaılar gel
di. İki metrodan bir iki defa 
topu hasım kalesine atama
dılar. Bir defasinda İzmirspoı 
kalecisi topu kalenin içinden 
çevirdi. Biraz sonra penaltı 
oldu. Hep bunlar hakem Al
taydan Hasan Ağabeyin ne
zaretinden kaçtı. 

29 Şubt tarihi 
bir ğündür 

Malüm olduğu üzere Şubat 
dört senede bir yirmi dokuz 
sayar. Ondan ba~ka Şübut
ların hepsinin de günleai 28 
dir. Eğer eski rivayetlere 
inanılacak olursa 1174 yılın
~a ıJbatıo yirmi dokuzunda 
Isa peygambere Allahtara
fından hülle getiren vu bun
ların Cebrail, Erzail ve Mi
kail oldukları zan ve Mila
noda ölüp gömüldükleri riva
yet edilen üç velinin kemik
leri Milanodan Kolini şehrine 
nakledilmiştir. 

Gene İngilterenin meşhut 
diktatörü DizraiJi İngiliz ka
binesini 1868 yılı Şubatının 
yirmi dokuzunda kurmuştur. 

Habeş imparatoru Mene
Jik tarafından Aduada mağ
IUb edilen İtalyan ordusu bu 
harbı 29 Şubat 1792 de 
ilan etmistir. 

Moyatın doğum günü Şu
batın yirmi dokuzuna tesa
düf etmiştir. Moyat herkes 
r ibi y'1devrimini her sene 
yapmamış ancak dört senede 
bir yapmıştır. Zira onun yıl
devrimi 29 Şubat idi. Bu 
adam yaş itibarile de dört 

lzmispora gelince 
kımın müdafaası sıkıt 
vakit akıncılar birşe1 
mazlar. Dün bir peoal~ 
madılar. 

Dünkü maçtan soıır 
tay - Altunordu, fzınirfy 
puvanları bir oldu. 1' 
ka önde üç puvan far 
rincifiği mu haf aza e 
tedir. 
Bakalım netice ne o'I 

Galib gelen takımları 
hassa dün çok güzel 
yan Altunorduluları 

ederiz. 

__ ...,.._...ı"!):iıı '"" ,,,,,,,; 

Mekteplil 
Likinde 

Sanatlar 2-1 Kar 
yendi 

Geçen hafta ya., 
zünden tehir edilen 
Jiler liki cumartesi gil 
nandı .. 

Zıraat okulunun sll. 
tatilleri vardı. Onun İ 
ziraat maçı gelecek 
bırakıldı. Karataı - . 
oynadı. Karataş 
kadar üç oyun y• 
üçünde de galip gelaıJ 

Bu oyunda da kas• 
ihtimali mevzuu hah.sol~ [) 
fakat San'atlar okulu it" 
denecek bir oyundan .;ı 
2-1 kazandılar. J a 

Karataş evvelki oY ~"., li 
nı gösteremedi. Hele " 
kend!Jerine gol yapar•~~ l 
atlara yardım ettiler. liıt 

Hakem bay Mustaf• ltf 

Oyunu çok iyi idare 
93 

Galip takımı kutluları•· ~ 

~~ ~ ~ .. t a 

VapurlarıJl,tltir 

Tesellü~ii 
Devmedi1 

. ıd-' . 
Ankara - lstanbu ' ıt 

konomi bakanlığına gelJ 
beri ere göre, Vapurcul /ı 
keti vapurlarının teli'?·9 
işi devam etmektedir· ~G 
için için heyet çahşın•~tı' 
Vapurlar seferlerindeO , 

1 

yüklerini boşalttıktan ~<>tl 
tesellüm muamelesi Y'JI'''~ 
tadır. Bugüne kad• f • S 
vapurdan yarısına yaP'b 1~iıt 
tarının teslim alınması ~'1 
miştir. lttı 

_........ \tt 

Rusyaııın , ~ttı 
936 bütçes• t~ 

Sofya - Moskovad'" da 
d. ·ı· ... ~ m ıyor: boıı . 
Rusyanın 936 yılı ~ ~ık 

78 milyar, 500 mily~fJtif· t t 
olarak kabul edilaı•f ~ tk 
bütçe geçen yıl ~O!~ 1 
nisbetle yüzde yiraı• ~? 
ladır. ,..,.> 

1 

-- . ..... ------- ~i •tı 
seneyi bir sayardı ,'I tG 
yaşında olduğu zarJJ•fJd'i da, 
lara yaşının 16 ol 56 
söylerdi. Moyat 1~ 
64 yaşında vefat ett•· 


