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Milli Müdafaaya Neden Fazla -------------11111111111111111111111111111111-------------

Ehemmiyet Veriyoruz ? T ÜRK OLMAKLA, KÖYLÜ OLMAKLA 
---------[!]---------- ÖVÜNÜYORUZ. 

Bu işte vakit ve zamanında hazırlığını yapamıyan devlet-
ler ile bütün askeri ve müdafaa techizatını ikmal etmiş 
devletlerin nasıl karşılaştıklarını ve birbirlerine karşı nasıl 
lisan kullanmağa mecbur bnlunduklarını, tarihin yapraklarını 
karıştırmağa lüzum görmeden, hergün çıkan gazetelerin 
sütünlerinde okuyor ve ibret alıyoruz. 

İşte bunun içindir ki Milli Şefimiz dün (Halkın Sesi) nde 
aynen naklettiğimiz tarihi nutuklarında yurdun bütün ihti
yaçlarını, yurddaşların bütün derdlerini tetkik ve tahlil 
ederler. Ve bunların karşılık ve dermanlarını ortaya atar
larken vatanın müdafaa ve istiklali meselesinden de son 
derece hayati bir meseleye temas buyurmuşlardır. 

İsmet İnönü yeni Türkiyenin ne kadar sulh ve sükün 
dostu, terakki ve medeniyet meftunu o'duğunu söyledikten 
sonra gayet manalı bir sun. tt ~ de çok defa sulhun idamesi 
için bir devletin arzusunun kafi gdcmiyeceğini işaret bu
yurarak her ihtimali nazarı dikkate aJınak icabettiğini ve 
bundan dolayı herşeyden önce Türk vatanının müdafaa ve 
İstiklali hususunda başta Cümhur Başkanımız her Türkün 
canla, başla, varı ile yoğu ile çalışmak ve çok kuvvetli bir 
şekilde hazırlanmak mecburiyetinde bulunduğunu izah bu
yurdular. 

Bir köylümüz neler 
söyledi 

Ankara, ( A.A ) - Ziraat 
kongresinin bugünkü toplan
tısında Eskişehirin şerefiye 
kayünden A!u:"'t Takil köy
lü ve çi 'tçi adı :-ıa şun1arı 
söylemi~tir. 

Ba~ta İnönü hepiniz \'ar 
olun, bizim mcselel ~ı·imizle 
kafa y.nmağ ı bizim dertle
rimiz:! çare bulmağa toplan
dınız hepir he candan yü
rekten s:ığolun eliyorum. Kö · 
yün kadrini bil nijen, köylü
nün derdine ortak çıkmıyan, 
köylünün yüzünü güldürmi
yen sultanlar başını yedi 
gitti. Köyün kadrini bilen, 
köylünün derdine ortak çı
kan, yüzü köylünün yüzü ile 
birlikte gülen cumhuriyete 

İşte Bunun içindir ki Milli Şefimizin, Cümhuriyet Hüku
metimizin Milli Müdafaa işinde gösterdiği kıskanç alaka ve 
i~timamı şükran ve minnetle karşılamağı milli bir ödev 
sayıyoruz. 

Milli Şefimiz ve milletin müşvik babası ismet 
büyük bir alaka ile dinlerken .. 

İnönü Halkın, Köylülerin dileklerini 

bağlılığımız sonsuzdur. Artık 
ayrı gayri yok devlete kay
naştık cumhuriyeti bağrımı-
za bastık, inanıyoruz ki 
dertlerimiz bitecek, yüzümüz 
gülecek büyük güzel günler 

SIRRI SANLI 
................................................... , .............................. . 

Denizde olduğu gibi havadada? 

Londra (Radyo) - Çem
berlayn politikasının pek yu
muşak olduğunu ileri süre
rek "sulhu svmekle beraber 

harptan da korkmamak lazım 
geleceğini,, bağıran bazı ga
ze'er İngilterenin müdafaa 
kuvvetleri teşkilatı mesuliye-

_ İSTER GÜL İSTER AGLA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara 27 (A.A) - Başvekil Celal Bayar 
bugün birinci köy ve ziraat kalkınma kon
gresini aşağıdaki nutku ile açmıştır: 

Birinci köy ve ziraat kalınma kongre
sinin sayın azaları. · 

Bugün buraya büyük bir milli dava hare
ketini hızlandırmağa, plan'atırmağa devam 
için toplanmış bulunuyoruz. Bu dava üze
rinde yaşadığımız bütün kudret yaşama, 
dayanma imkanlarını kendisinden aldığı
mız topraklarımızın çalıştırılması, kıymet

lendirimesi davası Türk köylü ve çiftçisinin 
seri radikal kalkınması, geniş dinamik bir 
refaha ulaştırılması davasıdır. 

Başvekilimiz bilgili ve salahiyetli lisanı 
ile Türk çiftçi!iğinin yalr.ız yurdu besleme 
işinde değil fakat ayni zamanda vatanı 
müdafaa ve kurtarma meselesinde oynadığı 
mühim rolü, Atatürk'ün sözlerini, Ameri
kalı mütehassısların onlar için kullandıkları 

asil ifadeyi, çiftçilerimizin 
şimdiye kadar çektikleri, 
bütün dünyanın hayran oldu
ğu fazilet ve fedakarlıkları 
ve buğday vatanı olan Tür
kiyenin eski zamanlarda 
hariçten buğday celbine ............. ..,, ...................... -........... . 
tini omuzlarına yükletecek 
ricalin daha cezri hare~et 
etmelerini ve İdgilterenin 
denizde olduğu kadar hava
da da birinci derecede bir 
kuvvet ve hakimiyet göster
mesi icabetiğini ve bunu 
yapamıyacakların mevkilerini 
başkalarına terketmelerini 
tavsiye etmektedirler. ZİRAAT VEKİLİ 

İNEGİN MARİFETİ ! • • 

FAİK KURDOGLU 
mecbur kaldı~ını, elimizdeki 
en son milli gelir hesapla
rına göre ziraat mahsüllt:ri
nin Türkiye milli gelirimizin 
yüzde yetmişini bulduğunu, 

köy ve zıraat kalkınması 
davasının bütün milli dava
larımızın ana temelini teşkil 
ettiğini izah ederek sözlerini 
şu samimi dilekleri ile bitir
mişlerdir. 

Gazetelerin yazdığıea göre. Amerikada bir çiftlik sahibinin 
su lazım olduğunda gidip tulumba koluna boynuzunu iliştirerek 
boynuzuna takarak sahibine su götürüyormuş ! 

ineklerinden biri sahibine 
su çekip, yine su kabını 

B."r gazete de bu hayret verici habere şöyle bir gülünç cümleyle nihayet veriyor: 
"inek su çekiyorsa çektiği su yine kendi sütüne karıştırılacak değil mi? ,, 
Bizce ne eyet ve ne de hayır.. Fakat ,,evet,, diyecek olursak dünyadaki bazı hilekar 

adamların pis hvylarını yetiştirdiği hayvanlara bile aşılamak istemesine: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

"Muhterem kongre azaları, 
"Birinci köy ve ziraat 

kalkınma kongrenizin açıl
mış bulunduğunu arzederim. 
Gayretleriniz, çalışmalarınız 
sevgili milletimiz için faydalı 
mutlu olsun,, 

Ziraat Vekili 
Ziraat Vekili Faik Kur

doğlu söylediği nutukta şu 
canlı noktalara temas et
miştir: 

"Beni Umumi Reis Vekil
liğine seçmiş bulunmamızdan 

dolayı teşekkürlerimi arzet
mek ilk borcumdur. Fakat 
ben bugün mesuliyet v·e ifa
sını omuzlarıma yüklenmiş 

· bulunduğum vazife dolayı
sile de elimden geleni yapa
rak göstereceğim gayretle 
fiilen teveccüh ve itimadı
nıza layık olmağa çalışaca
ğım.,, Demiş ve hararetle 
alkışlanmıştır. 

göreceğiz. 
Atatürkle birlikte büyük 

savaşlar kazanan bu millet 
İnönü ile birlikte büyük işler 
başaracaktır. Köyün yüzünü 
güldürennin yüzü gü1ccektir. 
Bugün burada bizim için 
kaynaşan baş şehrin hava
sında hükumetimiz ve zıraat 
vekaletimizle başbaşayız, bu 
büyük birlik ve beraberlik 

görünüşü ile göğsümüz kabarık 
anlımız ak Türk olmakla, 
köylü olmakla övünüyoruz. 

Büyük vazifesinin ilk gün
lerinde bizim aramıza karı
şan köylüyü dinliyen lnönü
nün adını anmakla şevk bu
luyoruz, kuvvet buluyoruz. 
Kongre bu sam imi sözleri 
şiddetle alkışlamıştır. 

........................................ 
Münhal Meb'usluklar 

- Sec im cumartesi 
- günü yapılacak 
- Münhal mebusluklar için 
seçim ayın 31 in Cumartesi 
günü yapılacaktır. Vilayet
lere talimat verilmiştir. Vi-
layetten de kaymakamlıklara 
ve ikinci müntehiplere teb-
liğat yapılmıştır. Boş İzmir 
mebusluğu merhum General 
Kazımdan inhilal etmiştir. 
İntihabat vilayetimizin her 
tarafında ayni .gün ve saatte 
yapılacaktır. lzmirdeki se-
çim, Halkevinde yapılacktır. 
Namzed listesi henüz gel-
memiştir. 

Sesi Hakkın Sesidir 
-==-~ :==== 

Islak Kömürler .. 
Odun kömürünün kilosu 6 kuruşa satıldığı yetmiyor

. muş gibi bir de onu ıslatarak veya ona taş ve toprak ka
.,.. arak müşterilere sokmak istiyenler bulunduğunu bazı oku-

yucularımızın şikayetlerinden anlıyoruz. Halkımızın menfaa
tini korumak maksadı ile bu hususta alakadarların nazarı 
dikkatini celbederken bu kötü işi yapanların bundan hemen 
vazgeçmelerini de -gene kendi menfaatları namına- tavsiye 
etmeği bir gazetecilik ödevi sayıyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

,• 



SAHiFE 2 

FAYDALI 
BİLGİLER 

-=-=-====~=---==~~ 

Japonya ile Kore ara
sında tünel 

Japonya dünyanın en bü
yük bahri devletlerinden 
biri 'olup -kenai sularında 

nakabili 1iücum bulunduğun
dan bütün dünya bahriye 
müteha ları: müttefik ol
dukları halde yıne Japon 
adaları ile Asya arasında 

irtibat ve muvasalasını pek 
emniyette görmemektedir. 

Bunun için en büyük Ja
pon adası ile Kora arasında 
bir tünel vü.cuda getirilmesi 
Japon hükumeti tarafından 
düşüniilmektedir. 

Bu iş ile meşgul olmağa 

devlet demiryolları nezareti 
memur edilmiştir. 

Tünel en büyük Japon 
adasındaki Srimovoseki li
manı ile Korenin cenup u
cun da bulunan Fusan ara
sında açılacaktır. 

TüneHn uzunluğu 120 kilo
metre olacaktır. İnşa masa
rifi için 1500 milyon Yen 
tahsis edilecektir. 

Demiryollat nazırı Naka
jima bu tünelin inşası ile 
Japon udalarının adeta As
ya kıtasının bir kara parça-
sı olacağını ve Mançuriye 
ile Çinin Japonyaya iktisa-
di, siyasi ve askeri cihetten 
büsbütün sıkı bağlanmasına 

hizmet edeceğini söylemiş
tir. 

Bu tünel zamanımızın en 
büyük acibesi olacaktır. Çün
kü şimdiye kadar gerek e-
serin cesameti gerek yatırı

lacak paranın çokluğu itiba-
rı ile bunun bir misli bütün 
dünyada bulunmayacaktır. 

........ o ....... . 
Yazın Çorab Giymeli 
Yazın bilhassa bayanları

mız çorabsız g ezmeği huy 
edindiler. Bu ekonomi ba-
kımından fena bir şey değil
dir. Ancak bayanlar yazın 

ayakları serin dursun diye 
çorap giymediklerini söyler
ler. Bu yanlıştır. Yazın ço
rab ayakları serin tutar. Çün
kü topraktaki rütubet cildin 
harareti ile tabahhur eder, 
bu suretle bacakla ayakta 
serinlik duyulur. 

••••••••O•••••••• 
Kedi Bıyığı 

Kedi bıyığı lüzumsuz birer 
kıl değildir. Kedinin bıyık 
kılları çok hassastır, gecele
ri karanlıkta kediler bıyık
ları sayesinde yollarını bu
lurlar. Bıyık kıllarının sinir
leri fevkalade hassas oldu
gu için en hafif teması his
sederler. 

Dünyada 
eler Oluyor 
~~~-~·~~~-

Hokkabaz 
Fransanın Şcrburg hapisa

nesinde, bereket versin, vak
tinde haber alınan bir hadise 
olmuş. Bir takım mahpuslar, 
duvarı delip kaçmağa teşeb
büs etmişler, fakat yakala
narak tekrar höcrelerine ka
patılmışlardır. Tahkikat ya
pılmış, duvarı hangi aletle 
deldikleri araştırılmış, bir 
karyola demirinin noksan ol
duğu görülerek, cürüm ale
tinin bu demir olduğu anla
şılmıştır. Lakin, demir ortada 
bulunamamıştır. 

İş büyümüş, tahkikat ge
nişlemiş, demiri bulmak 
mümkün değil. Nihayet me
sele anlaşılmış. Mahpusların 

içinde, kllıç yutma hünerin
de üstad bir cambaz var
mış. Karyola demirini onun 
yuttuğu, röntgen muayenesile 
meydana çıkmış. 

Demiri, bu pis boğazın 

midesinden çekip çıkaracak-
larına şüphe yok. Onu çı

kardıktan sonra da, bu fazla 
marifetli cambaza hapı yut
tururlar sanırım. 

······••()••······ 
Bir Milyonu Bitirecek 

ltalyadan harice para çı
kartmanın yasak oluşu, Ame
rikada tavattun etmiş Grieco 
isimli bir İtalyanın başına 
garip bir iş açmıştır. Grie-
co'nun, İtalyada oturan ak
rabasından biri ölmüş ve 
kendisine bir milyonluk ser
vet bırakmış. Bu hürmeli 
mirasın müjdesini ona ha
ber vermişler, "fakat, demiş
ler, bu para İtalyadan dışarı 
çıkamaz, gelip buradada sar
fedeceksiniz.,, Adamcağız 

düşünmüş, taşınmış, Ameri
kadaki !şini bırakıp İtalyaya 
gidecek orada yerleşmeği 

kararlaştırmış. "Yooo! Oda 
olmaz, demişler; maliim ya, 
İtalyaya hicret yasaktır. Ol
sa olsa, otuz günlük bir 

seyahat vizesile, misafir şek
linde oturabilirsiniz.,, 

Şimdi, Grieco biçaresi, 
bir ay zarfında milyonu yi
yip bitirmeğe mahküm. Ame
rikalı olduğuna göre bu re
koru kırar ım kırar! .................................................... 

Kurban bayramına 
hazırhk 

Hava Kurumu, önümüzde
ki Kurban bayramında deri 

ve bağırsak toplama işini 

daha intizamlı bir şekilde 

yapmak ve Kurum menfaa
tinin ziyaa uğramasına mey-
dan vermemek için şimdiden 
tertibat almağa başlamıştır. ------··-------------

1 
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!daresinde Milli Kütüp-
hane sineması ELHAMRA 

Senenin en güzel v~ eğlenceli filmi 

TUrkçe3 
sözlü Ahb 1 Türkçe ap çavuş ar sözlü 

HAYDUTLAR -ARASINDA-

Kahkaha tufanı F<omedi şaheseri 

Seanslar: 3-5-7-9 
CUMARTESİ 1 de Talebe 15 kuruş 
PAZAR Saat 11 de Aile Matine.si 

Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. 

(HALKIN SESi) 

Fransayı tehdit 
eden tehlike 
Fransanın başındaki bü

yük gaileler yalnız diplo-
masi sahalara inhisar 
etmiyor, içtimai sahada 
dahi çok büyük gaileler ile 
karşılaşmaktadır. Bunların 

en büyüğü nüfus azalmasıdır. 
Yapılan tahminlere göre 
Fransada nüfus azalması, bu 
günkü nisbette devam ede
cek olursa elli sene içinde 
Fransa nüfusu on iki milyon 
azalmış olacak ve Fransanın 
umumi nüfusu 28 milyona 
inecektir. Bu hal ise Fran
sa için içtimai ve siyasi ba
kımdan büyük bir tehlike 
teşkil eder. 
-~ 

İtalyan Tabii
yetindeki 
Yahudiler 

İstanbul, 27 (Hususi) 
İtalyada yeni ırk kanunları 
dolayısile Yahudiler aleyhin-
de tedbir alınırken İtalya 
haricinde yaşıyan İtalyan te
baasından yahudilerin elle
rinden pasaportlarının alına
cağı yolunda bir takım şai
yalar çıkmış, bu meyanda 
Türkiyede bulunan İtalyan 
tebaası Yahudiler büyük 
bir telaşa düşmüşlerdir. 

Bu gibiler hakkında İtal
yanın Türkiye elçiliğine ta
limat gelmiştir. Bu talimata 
göre İtalyan tebaası Yahu
diler İtalyan tabiiyetinde 
kalacaklar ve vaziyetlerinde 
herhangi bir denişiklik ol
mıyacaktır. 
1 1 ili ı-m'-""' 

DOKTOR 
' ı ı ı 111 m ıı ' 
Sarıhk Hastahğı 2 
Bazı sarılıklar vardır ki 

birgaç gün içinde iyileşir. 
Bazı şekilleri de vardır ki 
oldukça uzun süren Sarılı-

ğın (diyolafuva) tipi denilen 
bir şekli vardır ki iki üç 
ay sürer. Ve hasta o kadar 
sarı olur ki bakıldığı vakit 
adeta tentürdiyot rengını 
almıştır. Bilhassa gözün be
yaz kısmı çok sarı görülür. 
Vücuddan çıkan ter bile sa
rıdır ve çamaşırları kirletir. 
Sarılıkta çok kaşıntı da o
lur. Bilhassa geceleri o ka
dar sıkıntı olur ki hasta bir 
yerde duramaz. Aylarca sü
ren sarılıklar karaciğer ve 
yahud pankreas urları yani 
kanser şüphe etmek mecbu-
riyeti vardır. Muayene ve 
tedavide o noktadan da ih
mal etmemeli teşhisi kat'i
leştirmelidir. -· ............................................... . 
Dünyanın 

En bUyUk bahkçıhk 
fabrikası 

Moskovada halen, deniz 
masulleri üzerinde çalışacak 
büyük bir kombinanın ilk 
kısmı infa olunmaktadır. Bu 
kombina, bütün dünyada bu 
neviden mecut fabrikaların 
en büyüğünü teşkil edecek 
ve ayrıca ihtiyaca göre bila
hare genişlemesi de mümkün 
bulunacaktır. 
Balık kombinasında, günde 

60 ton füme balık verecek 
bir hususi daire olacak ve 
ayrıca, konserve, mardinad, 
pişmiş ve kızarmış balık, 
sardalya ve daha diğer nevi 
balık verecek seksiyonlar 
mevcut bulunacaktır, 
nı ııı ı ı 11 1111I1 11 unn ıı nmıının 1111nı ııım11:ı11mı 

Ankara Radyosunun 
--------~[!1----------
( BugUnkU Pr ığramı) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw ı' 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Türk Müziği ( şarkılar PJ) 
13.00 Saat , ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 Müzik Güzel sesler - Pi) 
13.30-14 Müzik (neşeli plaklar) 

18.30 
18.45 

Müıik (dans saati) 
Konuşma 

Türk müzigi (Muhtelif şarkılar) 19.00 
19.45 
20.00 
21.00 
21.15 

Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat borsası haberleri. 
Türk müzigi (incesaz - hicazi yegah faslı) 
Konuşma (Mizah saati) 

21.25 

Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 
fiatları) 

Müzik Cumhur Başkan bandosu-Şef: İhsan Künçer 

22.10 Sinema sesi. 
22.45 Müzik (küçük orkestra) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 
.................... ıım ı -.~'2:::i&'.E!llEl!lialmmıı ..... 1m 

Bugünden itibaren 

Tayyare Sinemasında 

DANİELLE ~DARRİEUKS' 
~ 

"UN EN_SON ŞAHESERİ 

KATIA 
Şahane ve emsalsiz fi

liminde takdim ediyor. 

AYRICA ZENGİN iLAVELER 
T E L E F O N: 3646 

* 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DİNLEDİM? ••• 

7-

28 BiRiNCi KANUN 

Ne halt etmeğe karşıma di-
kiliyorsun •• Yıkıl huzurumdan 

.. tttttıncııııııııırıuıııtttu :::::: t ıııııı ıııııuııııttnuıtııuıuı• 

Bir meyhanenin kapısı 
önündeyim. Duvara dayan
mış körkütük bir sarhoş 
oradaki bir adama: 

- Ağabey .. ağabey! 
Diye seslendi... Dönüp 

baktım, burnunu görecek 
halde değildi. Ağzında bir 
çok kelimeler geveledikten 
sonra: 

- Ulan ağabey, dedi, 
bana bir siğara ver!... 

Öteki biraz yüksek ve 
sert bir sesle cevap verd: 

- Siğara içmiyorum ... 
Bunun üzerine aralarında 

şöyle bir konuşma geçti: 
- Çok değil, bir siğara 

ver be! 
- Ben siğara içmiyorum!. 
- Zarar yok canım .. ben 

de kibrit var.. yakmasanda 
olur .. 

- Çattık belaya! 
- Ne dedin. Ha ben na-

sıl siğara olsa içerim.. du-
man değil mi bu ... 

? ? ? !... 
- Haydi ülen versana si

ğarayı ... 
- İçmiyorum dedik a ... 
Bu son cevabı sarhoş işit

miş ve anlamış olacak ki: 
- Tüh be .. Dedi, iki sa

attir beni ne anırtıp duru-
yorsun geçmişi kınalı .. 

Ve ilave etti: 
- Sigara içmiyorsun da 

ne halt etmeğe karşıma dı
kiliyorsun.. Yıkıl huzurum
dan .... 

Adam, gülerek ve başını 
sallıya sallıya uzaklaştı gitti. 

Meyhaneye girdim. 
Biraz sonra yanımdaki ma

salardan birinden bir deli
kanlı kalkıp yanıma geldi 
ve : 

- Senden bir ricamız var 
v b ' aga ey ... 

Dedi.. 
- Söyle, dedim, nedir? ... 
Güldü: 
- Bizim masaya buyur!,. 
- Eksik olma, dedim, bu-

- Bayım, biz seni tanı

yoruz.. Sen Gönül Emre de
v ·ı .. ? 
gı mısın ... 

Tanındığıma canım sıkıldı .. 
Yok c' a diyemedim ... 

Masadakiler de davet ey
lediler: 

- Buyur Bayım ... Yabancı 
yok! ... 
Kırmak doğru olmıyacaktı. 

Gerçe içlerinde yabancı yok
tu amma, asıl yabancı olan 
"B d" en,, ım. 

Gidip köşeye kuruldum. 
Kadehler tokuşturuldu .. Ya
nımdaki esmer adam, ce
binden bir avuç sakız 
leblebi çıkarıp verdi ve : 

- Rakının en iyi mezesi
dir beyim.. Hoş siz de bilir
siniz ya .. dedi. Tabii mutad 
"eyvallahı,, bastırdım .. 

Bir aralık içlerinden birisi: 
- Beyim, dedi, yüzüne 

söylemek gibi olmasın amma, 
yazıların hoşumuza gidiyor. 
Yalnız senden bir şey sora
cağım: 

Sen neye gittiğin meyha
nelerin adını yaz mıyorsun? 

Güldüm: 
- Canım, üzümünü yi de 

bağını sorma demişler. Bize 
lazım olan meyhane değil, 
meyhanede konuşulanlardır .. 
Bundan ötürü yazmıyorum. 

Diğeri sordu; 
- Şimdiye kadar hangi 

meyhaneleri dolaştın beyim ? 
- Eeeh.. Evelallah.. Bu 

semtin bir hayli meyhanesin

de demlendik... Dedim ve 
ilave ettim: 

- Maamafih belli olmaz 
benimkisi. .. Avare kuş gibi 
bugün hurda, yarın dam üs
tünde dolaşıp duruyorum ... 

Zaten bu işin tadı da böyle 
çıkar ... 

Gülüştük. .. 
- Aarkası var -

Devlet demiryolları 9 ncu iş
letme müdürlüğünden : 
Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5-6 bin meşe 

cari hat traversi kapalı zarf usulile 10-1-939 salı günü saat 
21 de Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 lıralık teminat ve diğer nizamı vesikala
rını ihtiva edecek olan zarfları aynı gün saat 10 na kadar 
komsiyona vermeleri laztmdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir.9364 

(4511) 27 - 28 - 30 - 1 
~. - .. t ........ 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyaj ·arının en halisidir ---

İKİ DEFA. S ': ZüLMÜŞTÜR 
ŞERBET G iBl İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 
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ipekli çoraplar nasıl mu-
hafaza edilir ? 

1 ) Çorabları çok dayan
dırmak için daima iki çift 
satın alarak denişik giymeli
dir. 

2 ) Jarsyeleri çorapların 
tek katlı olan kısımlarından 
tutturmalı. Eğer çorap uzun 
ise ya jarsiyeyi kısaltmalı, 

yahud çorabı kıvırmalıdır. 
3 ) Çorabları yıkarken 

lastik eldiven giymelidir. 
Böylece çorabların ipliklen
mesinin önüne geçilir. 

4 ) Çorapları asla sıcak 
suda yıkamamalıdır. Daima 

ılık suya ve toz sabunu ter
cih etmeli, sonra da muhak-

kak soğuk su ile çalkama
hdır. 

5 ) Çoraplarınızı yıkama
dan veyahud hiç olmassa 

soğuk suda bir kere çalka
lamadan katiyen giymeyiniz. 

6 ) Çoraplarınızı çevirme
den giymeyiniz. Sonra da 
ayak bileklerinizden yukarı
ya yavaşça çekiniz ve bil-

Hayvanlarda 

~assa tırn 1klarır ı ~ maniki! r
Iü ise {şüphe~iz hepinizde~ 

böyledir) takılmasına çok 
dikkat ediniz. 

7 ) Çoraplarınızı katiyen 
ütülemeyiniz. Bu şekilde ço
raplarınız fena bir şekilde 

parlıyacağı gibi ipek de ya
nabilir. 

8 ) Çoraplarınızın iplik 
kaçıklarını mümkün mertebe 

ince iplikle tutturnnuz. Di

kiş mümkün mertebe ince 

olmalıdır. Sonra dikiş yeri
nin üzerinden kuru bir sa-

bunu hafifçe geçiriniz. Böy
lece dikiş belli olmaz. 

9 ) Çoraplarınızı her ak
şam yıkayınız; fakat sakın 

ateşin yanında kurutmayın. 

Çorapları sıcak bir odaya 
veya rüzgarlı bir yere asa-

rak kurutmak lazımdır. Gü
neşte k\,lrutmak da doğru 

değildir. Güneş çorapları 

soldurur ateş de harap eder. 

sun'i gebPlik 
--------------0000--------------

Sovyetler Birliğinde hay- rf 53 bin iken bu sene 120 bin 
vanların sun'i surette gebe 

bırakılması usulü, çok geniş 

mikyasta tatbik edilmektedir. 

Bu suretle 1937 senesinde 

1 milyon inek, 1938 sene

sinde 1 milyon 500 inek, 
1937 senesinde 12 milyon . 

kısrak sun'i usulle gebe bı
rakılmıştır. 

Bu usul, ince ve iyi yünlü 
koyunların fazlaJanmasmın 

ve ıyı cıns inek ve at sürü-

lerinin çoğalmasının daha 

hızlı bir tempo ile gi"tmesine 

çok büyük yardım etmekte

dir. 

iken 1938 senesinde 15 mil-

yon koyun ve 1937s~nEsinde 

!m--lm!-..- - . ....,,,........::ı:-- - • " ., .... 

11500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMASI 1 
·~r:;~~r::.~ta YENİ SİNEMA'da 
TELEFON: 4055 TELEFON: 4055 

Bugün matinelerden itibaren 4 filim birden 
Büyük fedakarlığa katlanarak lzmirde ilk defa olarak 

iki yeni filim birden takdim eder 

• 
1 - Tarzan intikamı 

TÜRKÇE SÖZLÜ HARİKA ŞAHESERİ 

2 - Radyo kraliçesi 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley temple tara

fından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 Türkçe foks jurnal Ebedi Setimizin 
- cenaze merasimi • 

SEANSLAR:ıı.Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-Sde 
diğer günler 2-5-Sde başlar 

........ H ........................ ... 

--~-=~--

Yeşil gözler pek güzel bakarım ince ince 
Ela gözler çok yakın kalplerdeki sevince 
Mavi ve siyahları ayrı birer düşüne e 
Dağılan ümidlerim toplanır birer birer. 

Hep tereddüd tereddüd gırtlağıma sarılan 
Ağır ağır toplanan deli deli dağılan 
Gönlümü kaptırıpta sonra bana darılan 
Olur diye diye içime müthiş bir korku giren 

Ah kaç kere düşündüm tek kalp yaşanmıyacak 
Bugün gene topladım başımdan birkaç tel ak 
Hayatın cilvesini hasretlere bırakmak 
Ah toplanan derğiler ah dağılan dergiler 

Layık olduğu yer 
İş bulumıyan erktk, sinirli 

sinirli odasında dolaşıyordu: 
- Aslan gibi kuvvetliyim .. 

Papağan gibi konuşurum. 
Tilki kadar kurnazım, bir 
türlü iş bulamıyorum. 

Karısı: 

- Ne yazık, dedi, _bizim 
memlekette hayvan bahçeleri 
de yok. 

••••••••O•••••••• 
Çınğırak 

Uşağı çağırmak ıçm 

SADETTİN 

Karşıhk 
Lokanta sahibi müşterinin 

verdiği paraya baktı; 
- Bu para sahte .. 
Müşteri güldü: 

- Ne çıkar, ben de sizin 
lokantanızda yalancı dolma 
yidim. 

········()········ 
Aıa 

Uzun burunlu söyledi: 

- Burnumun ucundan ö-

tesini göremem. 
çınğırağı çalmıştım. 

- Senin uşağın var mı ? Küt burunlu güldü: 
- Uşağım yok amma bir - T ebrip ederim. Gözle-

çınğırağım var ya !.. rin uzağı görüyor .. demektir. 
uııııı 1111111 ~ ııııııı uııııııuıııııııııııııı ıııuıııuıııııııuıııırıııııııı 110111111111111 ıııııııııııııııııınıııııııınıınııııırıııııınıııııııııııııııı :ıınıııwıııu ı 11111111111111111111111 ııııııııııwııı 

s. FERİT 
ECZACIBAŞI 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız Kremi 

DEPO: ŞİFA ECZANESİ 

1937 - 193& Senesi zaferini 
BUGÜN 

Kültürpark Sineması'nın 
Telefon 3151 

GÖSTERDİGİ İKİ FİLİMLE KAZANACAKTIR 

1 - Aşk kanatları 
111 Anabella - Jean Murat P. Rıchard Vılm 

1 Gibi üç büyük Fransız artisti tarafından temsil edil
miş temiz ve çok müessir bir aşk hikayesini musavver 
senenin en güzel filmi vazife ile aşk arasındaki müca

dele ve tayyareciliğin en son terakkiyatı bu filimde 
heyecanla görülecektir 

2 - Paris eğleniyor 
FRANSANIN EN BÜYÜK ARTİSTİ 

LUSIEN BARUKS - Dita Parlo 
Tarafından temsil edilmiş eğlenceli -neşeli- şarkılı komedi 

A YRıCA : FOKS JURNAL 
Seanslar her gü : Paris eğleniyor 3,10 ve 7, 15 te Aşk 
kanatları 5 ve 9da... Cumartesi ve pazar saat 1 de 
Aşk kanatlarile başlar ... 

FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 k. 

------------------ ·; ww• 
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Kı·emE N HOŞ 

Müstesna bir güzellik yara~ır her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve Dervisoğlu 
Dahili sinir ço~uk hastalıkları Elektrik tedavisi yapılır 

saa; 9-İ2 İkiçeşmelikte ı ıkinci Beyler So. No. 29 
1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da TELEFON 2542 

T. 3760 ~~Jii;;;;.t:;;jj(ııımıı~~ 

J;;;±;;(J;;;±;;(Jiö:..t:i[llll lllJ;;::t::I~ ~ 

ÜROLOG OPERA TÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 
MERKE~ Hr\.STANESİ 

Kulak , Buru,, Boğaz 
Mütehass ısı ınu;ı ye nh::ne 2 nci 
Beyler Nunnnz.adt! srıkak No. 5 

Her gün ögled~n so : .. :t. 

~~~":=!'(~~~~~~ 

~ O O K T O R u ~~~·---~~~ 

Sal h Sonad Dr. Dem!r Alı 
1 Kamçıoglu 

Cilt, Saç ve Zührevi has- Cilt T enas:i l hastalıkları 
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 

elektirk tedavisi 
İzmir • Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 
~J;;;±;;( ~~ --- :~ ·~ .............. ~ .. .. ~: :-+'..._~ .... ı~: ~ 

Aşçıbaşı Marka Zengin Olmak 
Makarnaları 1. t • 

Selanik sergisinde"l birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

-'-....... '""\...~ ............................. , ..... """""-"'~"""'"""''"'-""""""""' .. 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

s ersenız 
Yılbaşı biletlerini "Zengin 

Kişe,, den almağı unutma-
sınlar. 
~11111111~11111111 ~11111111~ 

DiKKAT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z / 

Kazım ' 

Şengiider'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

uıııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııı 01111111111111111111111111111111111111111111nın 

Cumhuriyet 
Kişesi 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 
servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden almağı unutmayınız • 



IA 
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•IZllllN ini Alnblac•k ? 
~ f11111Dun İzmire İsa• 
• için vaktile tetebbO. 

ftrclı. Dahiliye Veklletinden 
111a vilAyete gelen Wr tahri

._"Jratta. ..... IUJUDUll İzmire 
~ .... • için fimdiye kadar 
~-• tetkikler neticaiyle 

mlteal6k haZll'laa• 
proje ve ketiflerin g6n-

~- iatelllDİftİr. -,.-::1---
a Postaları 

Nll1md• S.flıyecek 
Jiair - lata.bul, latanbul 
Ankara ve Ankara • Ada

an•ncla yölcu poata tay
,_derim·m ifletilmesine 1 

939 tvihincle bqla
laealdlr .• Nafia Veklletinden 
~- selen bir mektupta 

Cumaovw aahiye-
llalam• imi ta11are 

._roınu ile luair fOMSi 
nclaki JOlaa İnpllmn 

,_,..,...ıu· de ilaale edil•eaia
dola11 tqekklr edil-

(1 r 1..lCIN SEsl) 

• 

8evgll.. ÖldUrdOkten Sonra kanını Emerek içti 

lzmit, (Hmml) - bitin Bayraktar ki- Bir milddet sonra tekrar firar eden Ki-
ytlnde bir qk faciua olmut, genç ve g&- zım, klytlne gelmif, tarlada koyun otlat-
zel bir kadm ayni klyden Kbua isminde makta olan Rvgilisini bulmUf, ondan intikam 
bir delikanh tarafından lldilrillmlftlir. almak kete bıçakla 7 yerinden yarahya-
Klzım bmirden izinli olarak köytlne rak ildllrmllftür. 

dönmllf ve komtuau olan lamail kansı 25 Katil, bumm1a kalmıyarak, sevgilisinin 
yqtnda Mahmure ile bir ı&nlll macerasına kanım da emdikten sonra firar etmipe de 
tutulmuftur. Bir gln Kazama : lanit Jandarma bqçavUfu kumandasında 

- Biraz sabret te beraber lzmire gt• takibe çıkan mllfreze, kendisini cinayetten 
delim, demiı... • ff k ı 
K&zım da buna inanarak anını 56 8 saat sonra yakalamağa muva a o mut· 

,nn tecavlz ettirmif, fakat genç kadının tur. Katil adaletin pençesine teslim edil-
alztlnde durmadıfını girince dlnilp lzmi- miftir. 
re gitmif ve orada 16 ay hapse mahk6m Vak'a yerine giden milddeiumuml mua-
olmut. vini Bedri tahkikata el koymutur. 

Mısırda Kanh Çarpışmalar Oldu 
bire, (Radyo) - Sabah grev halinde olan El Azbar ilniveraiteıi talebeleriyle polisler 

arasında ıiddetli çarpışmalar olmuıtur. Polis ıillb iatimll etmiıtir. Ôlii ve yaralılann mık
tan beniz belli deiHdir. 

Bir tren iifet
. i yaralandı 
Sma (H..ı) - Sivula 

Divrik U'Ulnda 682 İDcİ ki• 
lometrecle ttlnel içinde bir· 
kaza olm11flur. Demiryollan 
hareket mtlfettitlerindea Ri
fat Yamanlar ile tube fef
lerinMn Eaat otodiraia ile 
ttmel içinden ıiderlerken -llD ~ bir dire
.... çabufbr. 

lllht.if Rifat .... deme
ye ramak blclafam glrlace 
keadilini direDahaden qaja 
abaaf vlcucllDID muhtelif 
yerleriadea ajır aurette ,a
nlamnafbr. Kendili haraya 
getirilerek ntlmune ı..,taha· 
neaiae yabnlauftar. 

~ - Vekalet yeni ba
mlamakta olduj'11 .U.,etler 
k•nlar ft nahlyelerha teftiti 
lwkkı•daki kuun proje.mi 
mucip aebebleriaden olarak 
idare lmirlerimWD sençief
t1rilmealae karar vermiftir. 
Uaa memarlyet 4"realni 
memleketin muhtelif aahala
ruacla ..... • ...... , da da 
tecrlheı.imlea Wifade ede· 
eektir. 

D 

........ ~ 
,.....,..._ ~.A. Zlkov 
.. ~ ......... ild 
Sonet aeroaotaaun 

Kudüs Osmanlı bankası 
müdürü dağa kaldırıldı 

.. 41 
k.udla, 27 (Radyo) - Osmanlı bankaaımn Kudila ıubeai 

direktlrl Noel yortulanm Şeriada ıeçirirken diln daja 
kaldınlmıtbr, Direktlrln otomobili Şeria Kudlla yolunda 
bot olarak bulunmaftur. Direktlrden biç bir maltbnat yoktur. 

Çankında 
Zelzele oldu \ 

Ankara 27 ( Huaul ) -
Din Çanlanda d&t aniye 
dren bir zelzele ........ 
Zarar yoktur. .................................................... 
Beledit.:1' 

Bir çetlt pul acllk 
Dahiliye Vekaleti verdiği 

bir kararla memleketimizia 
bltlbl kua ve "°'1,et bele
diyeleri tarafaUdan k.Ilanıl
mak lzere yeni bir tip pul 
bubnmı ve ayriyeten bir 
t•mim yaparak blltiln bele
diyelerin bu puldan kullanıl
muım blldirmiftir. 

idar 
M rler•ın 1118MI 
Memurin kanununun 11 İKİ 

maddesi mucibince idarei 
lawiyeye batla memur ma
qlanmn her a11n ilk ı&n
lerinde verilmesinin mi it
tibua Düilip veklletiaden 
Yillyete bUdirllmittir· 

H otHI 
k•r•r• Olurdu 

Hlcla a aı: t adındaki 
motlr. sa:_ı .... ,.aldl 
61dap halde Alapta iakeleai 

.... lthit - ftrbuya 
tutuı.111. bra,a otum• . 

lfuaca saJiat 1oktur. 

Motörin 
Ucuzladı 

Ankara, 28 (A.A) - lk
tiaU vekAletİDİD tebliii il
zerine haber aldıfıama ti
re memleketimizdeki petrol 
firketleri 1 - 1 • 939 tari
lüadea itibaren motlrlln 
Pft tenekesinin her tehir ve 
k••badaki Abf fiatlannclan 
upr1 ıs brut temillt yap
mata karar ftl'IDİftİr. 

Kardetini 
Öldürdü 

Tire k•ı111nın Mahmud 
kylade Hllaeyin otlu Meh
met eYiadekl davanla uıh 
lilAlu ahp kurcalarken silllı 
alet ümt ve çakan saçma
lar kanleta Akife isabet ede
rek ilimine 1ebep olmUflur, 
Mehmet adliyeye verimİflİr. 

K•• heberlerı 
Ni1a•a111aede mktardaa 

fazla tqh iflenmif llztlmleri 
ihraç etaaete tefebbll ed• 
bir ecnebi ihracat mleue-
.eai ......... hakWeri 
dalnabacle mahkemeye veril
IDiftlr. 

--•Ci•M ••ı fmdaa ... -a. 1ç1a-.... •Mlınekar ı 

Tnde Bahriye mah.ı
leainde Haaa oflu Alunetl 
evinin yamndaki kilerin ta
vamnda uıh bulU111DUfhır. 

Adliyece tahkikat yapılmak· 
tadar. cllnltbacl ladepi baloalar 

i . lmrdap ,.. .... 1'1181-__ ....... 
,.. binip illa . 

Zikov ve Y .. ow, 1940 
E,tal 1938 taribinde, 547 
metre marillbahk Mr ....._ 
la, &aldlia. 2' mt 40 u
ldb ilanda kal-

Retml 4airelenle ltaYi 
tehUkeleriae lljanak-
ı.r yapalm•• • allka· 
4a 'ara tebllt ~. 

• ....... iZ 
8fr laayll mlrddet matbe

aazda idare me ..... 
yapm1t B. Ramiz pçen lulf. 
ta IOaUDdan itihuen kea41 
huala11• ticaret yapmak -
yetile klarembdeD a~r. 

28 BiRiNCi KANUN 

ALLAHIN KAMÇISI 1 
ıasııııııı::~ııı:ıııııı:: 

"DUnr•YI ben, 181ah edeceıım.,, Diyen bir 
delller doktorunun maceraları 1 ----------

(1•) mi:~ 
Bir mecmua muhertlrlne göre Doktor K 

son dell bir doktor delllr dUnr•d•ld kllll-
IUklerln amansız dUfmenı dahi idi 1 

Milyarder Bankerin kltibi, 
patronnnun nh ve vicdanın
da, doktor Kuson ile ko
nutmağa bqlaclaktan sonra 
basıl olan bilylk deiifildik
ler hakkında me~ bq
mubarririne verdiği izahat 
Amerikalı pzeteciyi hayret
ler if;inde bırakmııb. Bu 

izahata g&re, Banker iflia et
tirdiii banka ve ticaret ev
leri ile mabvettiii aile reis
lerinin listesini çabucak 
yapmuım kltibine emretmif 
ve bunun için icap ederse 
bir vuiyetname kaleme ala
cağma alylemİf 1 

Mecmua muharriri buna 
benzer daha birçok tafaillt 
aldıktan sonra profe.ar Kan 
sonun bayat ve keıfiyab 
hakkında pek çok tetkik
ve tetebbiller yaparak ve 
onunla birlikte gilnlerce 
çahtarak doktorun yarattığı 
barikalara dair kocaman bir 
eser yazdı... Muharrir bu 
kitapla dllnyamn paruım, 
doktor Kanaon da en bilyiik 
bir nam ve f&D kazandı. 

itte Amerikalıların pek 
blyiik bir dahi aaydıklan bu 
adamın bir g&n göklerden 
attığı bir beyannamede "ev
veli Amerikahlan ve sonra-
da yoldan çıkm11 dlnyamn 
iDlaalaruu ben iallla edece-
ğim. Ben ,er ylzlade ıl· 
nahklr ve c:uileri tedip 
edecek Allaban bir kamçı· 
•Jlmn mealindeki sizler aar
fettiii girilince bu mace
ranın batında bilclirdipail 
veçhile bitin Amerika bal-

la ne diyecetiai, ne ya .. 
cağım f&flnmfb ! 

O m6naaebetle o uman 
birçok pzeteler doktor 
sonun bu hareketbd .. bit 
deli doktonmdan ziyade Wr 
deli doktorun İfİ ve saç••., 
diye tavıif ettiklerini de 
s&ylemiftik fakat onun laayat 
ve ketfiyatım yazan mecmua 
muharriri bu gazetelere ver
diği cevapta bu mlthit ada• 
mın gene dlnyaJI ba,nt ve 
delıfet • çinde bırakacak bir 
harika g&terecetini ve on
dan yalnız suçlulatm, hain· 
lerin, milrtekiplerin, malate
kirlerin, falcalann, dolaacla• 
rıcılann korkmaları IAzam 
gelecejini bağırdı, durdu. ... 

Bize bu maceraları anlatan 
doktor Repd Sagol'un ver
diii ve bu adaman fen ve 
doktorluk aleminde pter
diği mucizeleri anlatan kitap 
ve gazeteleri rene doktorun 
taftiyeai ile bir doktor ar
kadqan yardımuıa istinat 
ederek tetkik ve terelme 
etmeie karar verdik. ilmine, 
yabanca dillere ve fevkine 
bihakkın klvendiiimiz bir 
doktorumuz bu mGhim fen 
muammalanmn yenai hir 
gazeteden lija taltf 
mecmaulnda ........... dalta 
manfık olatai- llJl•Mltu 
den bia de ....... ~-• 
yahu birkaç .......... 
latmakla iktifa .-ek .-c
buriye'tlnde ~ 

( s o ) 

ÖB DO YAD 
HAB 

İngilterenin timab Midd- kendimden ~ 
leaek hutaaeaincle geçen 
,an 49 yuancla Kate Lind
vmad'a bb- ameliyat yapıhr. 
Fabt amellyat ealilmmda 
halta ..... Doktorlar ili 
kadama kalbine muaj yap:
rak ve adrenalin pnpaa 
aıkılarak aradan bet dakika 
ıeçtikten soma iliyi diril
tirler; ameliyab ·muvaffakı
yetle bitirirler. Bayan Lind
vud yakanda hutaneden ça
kacakbr. 

Son ıamanlarda bu pbi 
ameliyat •k 11k tekerrQr 
etmete bqlada. Ameliyat 
eanı•nda ilen hutaıarm 

diriltilmelbade mnaffaldyet 
.... otcla. Huta hakikaten 
.aldlkten ..,. fi.e hayata 
a~et ettL Fakat ek.eriya 
bu Bitim mldcletİ iki ve_ra 
tlç dakikaya pçmiyordu, Bu 
IOD vakada iliyi tekrar di
riltmek bet dakika alrdL 
Obti dtayaya böyladaktan 
IOlll'& tekrar ...,.. ••et 
eden baatalatm aıatatdldari 

..,._~~-·
yan Lindvucl di,or ki: 

"Ameliyat oı.kea, • 
to 1-nn dediii pw, en te
likeli bir anda UJaQdİID 

~ Wrı.., duydum 
•e oadaa...,. tamaaen 

----..--~'!"9i~~"""" ... PoU. ____ ..._..,.. 


