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shtenı lngiliz hyyareleri uçarlarken 

'•ı, 
bil ~ Birkaç Fransız bahriye tayyaresi, bir muka· 

'•1-~lsi} olarak Berlin üzerinden uçmuşlar ve Seriinin 
: ~~ ~daki fabrikalara birçok bombalar atmışfardır. Bu 
. '' 4 i\kkında şu tafsilatı elde edebildik: 

J lı 

u) ~ıı~illşun asıl kıymeti bombalanan fabrikalar degil, 

ııe 
1 

1-ı~ ~tın Berlia üzerinden uça bildiklerine dair delildir. 
,_ ~~ • a bu uçuş çok büyük bir hayret uyandırmıştır. 
o ~ih ltalynnl>lr bunu biç tc be1dememcktedirler ve Gö
f .. "A. 

(ıZ~ ~t f~ lnıaoyndııu Fransız. tayyaresi uç:.ıınıyacaktır.,, Sö· 
. ı ~r- ~la aherumiyet verm;ş1~rdir. 
ı• b, 
ı, ~ 1~ tayyarecilerio beyanat!anna göre:; Berlin halkı 
.. ~!\ 

t ~· ' 8Ur davranmamıştır. Fra rısızlar katiyen si viller üze-

i 

t ıç bir bomba atnıamıs1ardır. Yarım saat kadar Ber-
"q~t' • 
ı,1 

11lde uçtukları halde, Fransız tayyareleri hiç bir av· 

Qllt:~esinin hücumuna maruz kalmam•ştardır ve hep lİ 
•ne döıımüşlerdir. 

llorsası" Gazetesi 
Diyor ki: 

ıst ıı' \ 
o , tı:ı~r·k 

-----··------
,,,- •~ı~ ' amn nüfuzu ltnlyanm vaziyetinde bir değişiklik 

•ıı Retirıniştir. Eğer İtalya harbe girerse, 1 cephede 
ı.1 llla· d T ~I~ ~. S R'a mecbur kalacaktır. Fransada, Balkanlar a, u-

ıdlf ~'I lıdanda, cenubi Afrikada ve Kongo'da. 

il~ 1 
,]' ll!keri kuvvetlerini Alp dağlarına, Trab]usa ve on 

' 11, ·ı 
~ \~ 1 e Balkanlara dağıtmaya mecbur kalacakbr. Eğer 

\ ı,~"~ 'f unan orduları müttefiklere müzabaret ederlerse 

~ti:lrde Akdeniz vaziyeti pek bariz bir şekilde mütte-
lehinde olacaktır. 

ovyetl r Kal kasy d kı kuvvetle· 
hududun sevkettiler· 

Len 1rn - Ro.nırny d ııı gelen habı.,.rlere gö re !On gUn
lerdt S ov ;etl"'r Kııfk ~ hud dundan geri e.ltiıkları kuvvet

leri C"'Duhi ş ı. l.i Avn•p ~·hı:hı ve Polonyedaki ordularını 

t;;.kviyı• etru~k ih:P-rt> s ·vk<.'tı:r·İ·.tir. Bu as1Ieri lıa.,eket!er 

So, y t Rus~-a ite Tü ldye ::ırasın Ia daha tam bir anlaşma 

mevcut olma<Jını'.l nelice~iJir v-:. lJ.. lmau~ nya karşı gösterilen 

rofü,~zay:t etr'niyet"ıliğin de bir ifadesi sayılabilir. 

Paris C~pheden gel ~!ı hab~rler şöyle hulasa edilebi· 
lirleı : 

Fransız!a!' vaziyete h'i,s.iın olm~ğa dv.ım etm~ektedirler. 
C~p!ı.eyi be1ind giil d~ yar.ıın1'Dış lardır. Binlerce Alman 

tankları jmha edihnek tedir. A 'manlar delic~sine hücumlar~ 

da bulun~rak, inanılınıyacak derecede büyük zaiyat vermek
tedirler. 

Roına - lta lya gazeteleri birdenbire lisanlannı değişti~ 

rerek Frans:z orduşu!lun mukavemetinden sitayişle bahset· 

1 meğe başlamışlardır. lhlyan gazetelerinin başlıkları da 
-------.-.---------- Almanların pek hoşun~ gidenlerden değildir. 

MÜHiM BiR GORÜŞM ''Popolo d'ltalia,, nın başlığı şudur: "Veygand işini bilir. 

Pdri · - ilo!rlbde\l alınan haberlere göre, Alm3nyanın 

h er tarafınde kıtlık başl3dığı ve hdkrn sıkıntı çektiği bil· 
d irilmektedir. 

Pa ·is - lngiliz ord ısu başkumandanı Lord Gordun er
kanıharbiye reisi Fran3aya gelerek Fransız başkumandanı 

general Veygand ve erkanıharbiye reisi general Jorila gö
rüşmüştür. 

.!lraasız askeri cesurdur. Alman tankları Fransız 75 lik top· 
ı ları hakkıodan gelen:iyor. 

Bü~reş - Hubiye nezareti yeniden bazı sınıfları silah 
altına çağırmıştır. 

htanhul - Tayyare yolcu ücretleri tenzil edilmiştir. Bu 
meyanda lzmire tayyare ile gidiş ücreti yirmi liradan on 
altı liraya indirilmiştir. ................................. ~ ................ .. 
i AYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 

' İ aüa tti,-Herkes Muvaffak Olab! lir mi? -Evet!! 
l ::ııı -26- ıı:: YAZAN: S 1RR1 5 AN L 1 ııııı ...................................................... 

Cesaret 
C~ ııret, en büyük mezi

yetlerdendir. Araplar, 11Etce
suün merzukun., demişlerdir. 
Cesaret rızkı doğurur. 

Ceraret, teşebbüs v~ azim 
kunetle. ioi çoğaltır. Cesa .. 
ret saadeti çeker, cesaret 
her zorluğu yener, her saa· 
deti elde eder. Kalbe ve ira
deye kuvvet bahşeder. Mis
kineti kökünden söker atar. 
Harpte, iktısadiyetta ve 
içtimaiyıttta cesurlar kazan· 
mıslard!r. 

Dünyanın ön almış ve 
tarihe intikal etmiş şahsiyet
leri bep bu meziyet saye-

sinde ilerlemişlerdir. Kor
kak olanla11n hayat hakkı 
yoktur. Korkak olanlar saa· 
deti elde edemerler. 

Korku zaaf ve miskinet 
alim etidir. Cesaret ise mu· 
vaffak olmak ve mea'ud ol
mak nişanesidir. Sıhhatin 
yerinde ise, kafanda bilgi 
varsa neden korkuyorsun 
ve kimden çekitıiyorsun va
tandaş? Durma yürü, adım-

larıın cesaretle ve metanetle 
at. Göreceksin ki varacağın 
nokta saadet ve refahbr. 

(Devamı var) 
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nir sipariş edilecek 
c --lllillll--

qae)on zamanlarda Ameri 
Cardan memleketimize mü
AYP miktarda demir geim;ş· 

lua de bunlar iht:yacı tama
zay.o karşılayamamıştır. Bu
tean için alakadarlar Ame
bu~aya yeni siparişler ver
alı~k için tedkikler yapmak
ta,dırlar. Ticar~t vekaleti 
ve_.liye vekileti ile tüccarla
ra) demir getirmeleri ıçıo 
ta~nkalardao ak,editif açtı
n lması için temaslar yap
mıaktadır. Bu hususta bu 

ünlerde kat't karar veril
Aıiş olacaktır. 

laı Dolar teminine çalışılmak· 
hadır. · 

;ltomobillerden radgo. 
tar kaldırıldı 

ti Londra - İngiltere büku
,:neti, bütün hususi otomo
oillerdeki radyo tesisatının 
'kaldırılmasına karar vermiş 
ve bu karar üç gün evvel 

1tatbik edilmiştir. 
' 
İdama 
kôm 

mah
casus 

Paris - Divanıharp Ce
ne\'eli MarseJ namında bir 
casusu idama mabL iim e tti. 

Bir çocuk bouunda 
Yumurta 

Madagaskarda, toprak al
tında gömülmüş muazza m 
bir yumurta buluomuştur. 
Küçü d airesi, 67 santim 
boyu d 75 ~mntim gel · 
mişt ir. 

Yumur t.ı ıo sırlarca ev
v ide ı kald ı ğı aula~ ı o ı c:, 
fak t o devirl rde bu u n\ln 
ba g i kuş .g id olduğu tc s
bit cdiiem mı"'tir. 

6 Bin kişilik zigaf et 
E u r.'lubteş•m p u ç ıiyn 

fctı l ngiliz amirali E ıvı.ı r 
Ruse ia 24 Tcşri niev ve' l 1694 
de lspany"da Aiik ctada 
verdiği punç ziyafetidir. Bir 
çeşme hazinesine dört fıçı 
Bandi, bir fıçı Malaga şara
bı, yirmi golon Jimon suyu 
bir buçuk tona yakan şeker 
koydurmak suret ile ya ptır
mı 1tır. Şehrin altı bin sa ki 
ni bu kuoçtan i çmişlerdir. 

KaöıddaödliUapııır mı? 

l'uıı rr ımıınıııınıımınıımınııımınınııınıııııımıımııııınnı ın' 

: ŞEHiR HABERLERi 1 

.ıımnnıııınmııııınnııuuıııınuıııııımıııııımunınnı ı uıııııın ıu J 
zabıta haberleri 
Karataşta Hayrettin A'nı 

8 kilo ağırlığında bir taşla 
idman yaparken taş elinden 
düşüp yanında bulunan B. 
Süreyyanın 5 yaşındaki ço
cuğu Aydoğanın yaraJanma
sına sebebiyet verdiiinden 
yakalanmııtır. 

§ Atatürk caddesinde D. 
Denizyolları hareket · vasta
lar başmemuru 8. Mehmed 
Dinç, körfez vapurlarında 

bilet memuru 8. Ramiz Öz· 
almaz'ı döğüp tahkir etti
ğindea yakalanmıştır. 

§ Karataş Mahmut Hayati 
sokağında Bo. Şüküfe Ün
e. lan ve Bn. Mediha Gürük, 
bir çocuk meselesinden Bn. 
Muazzez Oğrüç'e hakaret 
ettiklerinden yakalanmışlar
dır. 

§ İkiçeşmelikte Dolap!ı
kuyu Hacı Alı efendi cad
desinde 373 namarada otu
ran erkek lisesi orta okulu 
talt:besioden 19 yaşlarinda 
Hulusi Eklaz kazae n ayağı 
takılmak ıuretiyle yere düş
müş ve elind eki bıçak kar
kına biraz girerek ya ralan
dığıodan hastahaneye kal
dırılmıştır. 

Avc )arım z 
Gelecek hafta paıar günü 

lzmir avcıları senelik t.ay
raın ları nı ya p ma k içiı. her 
zır laomı ş ardır. Bayra m Tah
talı lt0 e tes 'ıt edi lt.cek ır 

Bn. i agott n mektup 
galdi 

İkıç ş 1 k t geçe.o g On 
a sızın k ybula ı B . İn yet
t ·ı aoası a üç n ektup g. J. 
m ş v~ a d. ı-s"ni g iLle nişlir 

arşıgaka Ana okulunu 
bir zigaret 

Karşıyakada istasyon ya 
nında bulunan Ana mekte· 
bini gezdik. Mini mini yav · 
ruların k.abiliydlerinden do · 
ğan el işi rln i gördük. Onlar 
ne güzel şeyler .. Bu okulun 
iki yıl önce nçıldığı öğren
dik. 

Birdenbire iki yıl içinde 
ortaya kona n intizam ve 
miikemmt liye tc şaşmamr.k 

kabil değil. . Okulun he r t a 
r .fn ı gezdik, e z za manda 

pek çok hiınmctl e ri o yapıl
dığı nı bir mektepçi gözü He 

(Halkın sesi) 

Mısır ltalyaya karşı hazırdır 
Kahire- Mısır ve müttefiki lgiltere ltalya Libyası tara· 

fından gelmesi muhtemel bir taarruıa karşı hazırlanmışlar
dır. lngiliz kıt'aları SOveş kanalını 111Ddafaa etmeğe hazır
dır ki burası lngiltereoin Asya müstemlekelerinin ltalyanın 
da Habeşistanının ve şarki Afrikanın kilididir. 

lngiltere burasını hazari zamanında da ehemmiyetle mu
hafaza ediyordu. iki senedenberi bu muhafaza kuvveti pek 
çok artmıştir ve motörerizelenmfştir. Mısır askeri mahfilleri 
sahranın mükemmel istihkimlarına g-üyenerek buradan ge
lecek ltalyan tarauzunu ehemmiyetsız görüyorlar. 

·-----.. ------
KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 

Nevyork - Londradan b Hdirildiiioe göre lagiltere bir 
Atman taarruzu'la hazırdır. Bu taarruzun ayni zamanda 
birkaç yerden paraşütler, denizaltılar, Alman seri torpido
l arı ve Almanların Amfibi dedikleri tankla:la ya pılacağı~da 
malumdur. Çünki bu tanklar herıı karada ve hem suda ha
reket edebilirler. 

iTALYA VE HARP 
Sofya - Rom:ıdao bildiri l d iğine göre ltalyanın harbe 

karışması hazıı lığ ı muhakkaktır. Gerçi ayın dördünde bir 
karar ittihaz olunmadı fakat bu toplantıda ltalyanın Fran-

1 sadan istedikleri ve bu isteklerin red edildiği için harbe 
karor verildi. Yalnız günü tayin edilmedi. 

. 

ltalya Neler istemişti 
Sofya - ltalyanın istekleri kabul edilecek şeyler d e-

ğ"l di. Bu istekler a ra sı n d iıl arazi taviutı da vard ır. Bu ara-
zi cenubi Fransadadır. Hatta Nıs d e bu isteklerin içinde· 
d ir. Nazırların harpte i şgal ed ecekler i ye rler e bu toplan 
tı da tayin e dildi. Kabin e ausından Kon Cia no, genera l 
Mutti halt Mu ısoliai h .a p bir. r kıt aya k uru::ındıı ~d ~cck 
Jerd ir. 

- - ----··------
Taç gigmiuon 
hükümdarlar 

P. smen t ç giym nı r. · 

Mrı ı yapı m ... ı ış logı 1 lcr 

hı·ı i:ı el rı yal z ""'Hıı c· 

F el vur değı!di 1483 s ı -

sın b"•inr; E i.,ı;ır f öl

dü üldüğü z m n h ~ı!ÜZ hı1'

di merasimi yap ılmamış~ı 

LTIN FiYATLARI 
ist~nbul - A b u fiyatı 

2385 ku r uşa düşmüştür. 

·------ -

Yaman bir dansöz 
Honolu'u ia 11 Ka :1adnlı bar ,, 

d ı Ç-İıŞ n lt t a olan Negrita 
sd n.:la l 1 ;po o yol da ı,,(>tü 

g ç n y a, ı. i güı.de iki 
rş ğını ııd ö . ü r.ni:ştür. 
A, lclerı cL n bi i bir 1e c ı 
d I! l <ı , g ri Sarın nD 

ı:ıdıııd güç ü ı U\ vct li bi ı 
b:>k .örr.lur. 

Guı. 1, ğ. i t r. eşhur ol n 
N g .t . h r ı i aşığını ka
ma ıle ö <lorTÜŞ ve ~ on • a 
da hıyyare ılc h;ro;r cy ' eıniş 
t i;. 

Ma ıisa oteli 
No. 76 

Keçeciler Lale sineması kar-

Dr • f a.hrİ şık 1 şmnda. 
lzmir Menılekel Hnst llf·S· Kuşadası otelı 

Rontken Mliteha: aı ı 1 K eçeciler Salih ustarıın gazos 
lontken eeleht rik (;( C::( iı 1 fabrikası karşısrnda. 

, a p r/u ık' · ~. 1 c. Bu oteller ızmirin en temiz 
ıocı ı:re P t ~ ve ucuz otelleridir. 

~ 9 T l 'O. E EFO"' 2 54 Müstecıri: Salih Zorer 

:••••••••••••~••o• .. •••~•• •••••••••••••••••• .. ••••~••• 
i Tayy re Si e llası r 3~~4~0 ! 
ı Hugü .ı ik i büyijk fı lım birdea.t ı 

i 1 - avsiye fı'lektubu f 
ı Oynıyen : Adolf Menjo 'f r n ızca Sözlü ı 
• 

Bulgaristan Seller 
Sofya - 2 güodenberi yağan şiddetli yağmurlard•• 

sıaristanın her tarafında seller türemiştir. Tuna aehfld 
karJarda yükseliyor, aşağılard11 düıiiyor. Kırçaluıl• 
toluların ağırlığı 40 50 gramdır. Birçok tüUln tarlallfl 
ve)muştur. iebirde Tuna seksen santim yükselmiıtir· 
rice deresi de 110 santim artmıştır. Şoseler lrUU&dlt• 
ev yıkılmıştır. Demiryollarında birçok tahribat vardıf• 
sanca da telefat vardır, miktarı henüz malum dejildit• 
gariıtanın her tarafında mahsulat zarara uğramııtır. 
ki bazı yerlerde bu zarar yüzde yüzdür. ______ .. _____ _ 
AlmanlC'r lngiltereye t 

• ruzdan vazıreçmış 
Moskova - Stokholmdan alınan haberlere ıöre />. 

gar;etelerinin son günlerde Fransaya karşı kullandıkl•tl 
san Almanların pek müşgül gördükleri lngiltereye bf. 
plan1 değişmiştir. Almanlar Fransa üzerine fasılasız blC 
!arına d evam edecekler, bu yeni taarruz ltalyayı da b 
sevkedecektir. 

Paristeki kaoaata göre, Almanlar lngiltereye taarro• 
vazgeçaıişlerdir. Bugün Almanların bütüa çarpışmaları 
risi muhasara içindir. Bunun böyle olacağırı bilen fr•0 

lar da ona görıe hazırlık lar görmektedirler. Ta.oklara Y1 

Jar kazılıyor, düşman tanklarına karşı lağımlar hazırla•• 
Suların mec ra lar. çovril iyor. Fransızlar kendi tao1'1 
güveniyorlar zira bu ta ok lar A lman tanklarından çok ,pC 

1 ve elverişlt di r ler. Alm~ı, larm yirmi bin paraşütçüsü ve 
lan nakil için de bin kadar hususi tayyareleri olduğu 
mia e diliyor. Par isi muhasara içi n Almanların birk•Ç 
paraşütçü hazırladık larını Fransızlar da biliyorlar. Bu 
şütçülerin vazif~.si Fransız ordusunun arkasında ve 
arasında panik uyuodır ııak o lacaktır. 

lzmir Askerlik Şubesind 
Deınıryol u a layı o ın ~e Jik li erbaş ıhtiyacını kapamalı 

re 18 yaşın ı ı k n a l etmiş oı ta o k ul mez.unları odan t 
alı .a cn .tır. B ı t J 1.!b d-..re gay t ıs ifa<l · li ve f e nni bi 
öğt.:.ıılec!k ve ı c r.id'. hi ı-nctio i n hita~ ın l ı:ıd a· d ı: vlc:t 
nıi yo ar a ı,t sro ::ıüdürü , M .. . inist, kı sım ş f ı gıb 
u. u iy t er· bi bı cel<lcrdi r. 

İ t 1 1 r iu "'u b y mürac at 
. 

o u 

B ıg' i - B ıık ı d vl t 
!.... i kou C} i dun s, to1ıl .. ıı 
tısı ı y pt Ha ~o .rJ fo i
y.t n · SOfl V rınişlır. 

Zenollerin ianası 
Afı i kada Bra dza şeh r inde 

vali zencileri Ş \ hrin meyda

DIDa toplı yarnk sıkıntı ve 

bilhassa soğuklar içind e bu

lun an Polonya lı çoculdara 

ynrdım etmele ri ı, i r ica eyle 
miştir, Ze ncile rin yüzde 95 

ş i is neler in toplandığı snn · 

dığa h~p k 'n in atmış la rdı r. 

s ebebi sorulduğ ı zaman şu 

cev.ıbı vcrmiş'erdir : 

"Mad mki l~üçük Polon
yalılar üşüyorlar. deme k a-

teş leri var. Ma d\! uıki ateşi -

_' ___ _ 
Şişmanlığın gideril 

1 
y • ptld Cll k • Ş h i st•l 

l(en l.:rin i a ld a tmada" 
f a zm t nıi ş cim, farı 

Evv .!la ek m\! k v~ .,, 

i şi ve yağlı ş ylerdt n &il~ 
kün olduğu kadar uı•lı 
ma k lazımdır. Kure et • 
ze, sütlü şeyler meyf 
yumurta nisbeteıı dab• 
best olabilir. Mümkilo 0 

ğu kadar az su ve ıul~ 
ler almak lazımdır. ı'AllW~• 
çıkmak , merdiven çılı 
hastaları çok yorduğO 
kalbi rahatsız ettiği içiO 
ha ziyade düz yollard~ 
gün müddeti birer Ol1 

arttırılarak iki saat lı' 
yürilmelidir. Uyku ınOd 
de azami y~di saatı icÇ 
melidir. Çok yatmamalı 
oturmakllalıdır. 

K t 'iy .... n inkıbaz 

Bir Alman müherıdisi, • a· 
ğıddaa tak .na d iş imal et
tiğini iddia dm ktedir. Taz· 
yik edilmiş kağıdd.uı y~ ph
ğı d 'şl e r, aıııeo tabii cliş 
renginde olmakta ve kutla
nan için tabii diş rahatlığını 
temin ttmekte imiş. 

i'lceliyerek müessisini candan 
tebrik ettik. : 2- Gülnaz Sul aı1 : ı rı var, en iyi Haç k inind i ! 11 

Jıdır. Mümkünse be' 
iki defa defi tabii fal 

gelmdidir. Haftanın iP 

yco bir gününde meyv• 
bizi muvafıktır. Sık ıık 

Bu sene bu Ana okuluna 

BAHRf BABA bir d e ilk o kul sınıfJari ilave 
edilmiş , ne a la. Böyle ça lış-

ı Türkçe sözlü ve şarkı lı 
: Ayrıca : Ekler jurnal N o. 17 ı;;n Son dün 
: ve Fransa dnn yeni getirilen makine'erd c 
ı piya ngo ve teferruatı 

• • 
h arp hfid isat ıı 
Çt> ld lt n milli ı 

ı GAZl .. N.OSU ~ÇILDI mağa d evam edilirse Karşı-
En guz~de sa~ atl( ~rla rı - ya ka Ana okulunun istikbali : O yuu saa tleri: 3 - 6 - 9 da ı 

mızdan muteşekk ı l bır sa z . 
ve t · h t' h l cıdden parlnk olaca k ve 
bu ferahlı ve havadar gazi- arşıyakanın. büyük ihtiyacı na 

. ........................................... ~ .... , .. . 
--------------------- ---
D KKAT • 1 1 ••• 

tgannı eye ı er 8 qam IK 
noda en n:ıü:ıtebip parçalar- ce~ap. ~ermış bulunscnbtır. 
la halkımızı neş'e lendirmek . Miıessısınc takdirlerimizi bil - Profesör z 
te d evam ediyor. d iririz. T SUNGUR Temsilleri 

...................... ..,.. ........................ 1 

ı SELAMET GiŞESI ı Bu akşam 9,30 da ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENi PROGRA M 

f Birçok vatanda,ıarımızı selamet f ı Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruştur. 

f N w .v_e &adete kavuşturdu f 1 ELHAMRA Gişesi Sabahtan itibaren f .. _ e .dogru. ısı~ ! 19 Mayı' fevkalade piyangosunun enf Açıktır 
f~uyuk ık~am yesı olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şi r' e·f 
ftı a.m~lcsıod en 34 kişiye taksim etmekle onları (Selam et)ef 
f ;:rdırdı . Adrese dikkat : Anafarta lnr cad. No. 400. 
f T defor.:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f ...... ~ ............................ . Milli 

i e Reko 
Emel kişesi kırdı 

Tilk ilikte B. N ec mi Atı lın 
"Emel ,, kişesi h r keşidede 
o lduğu gibi bu keşide d e 
45359 numaraya isabet edeo 
15000 li ralil~ ikramiyeyi milş
terilerinden T iikili k te fırıncı 

8 . Mustafaya çıkmıştır. 

·•Emel,. kişesini ve talihli 
vatandaşım ı zı t e brik ederiz 

ve zengin olmak istiyenler 

her halde "Emel,, ldşesinde 
ta ihlerini dene melidirler. 

h il almak caiz değildi~· i 
Şişmanlığın tedavi•• 

bazı ilaçlar vardır. D•~ 
de alınabilir. İğne şe~ 
de tatbik edilebilir. 1 

haataların k~lb ve b6 , 
leriode veya diğer ce 
ııinde es slı bozukluk 0 

dığı takdirde bu i)jçl•~ 
çok kilo iı: d i rınck 111Ddl 
olmaktadır. ŞişmantarıO ti' 
kesten ıiyad~ muayy•• if, 
kitlerd e id rar tahlili ~1ır~ 111ahu ı, tansiyoolarını 6 r 
m<!lcrioi tavsiye ederi,. 


