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';.Sırp mecmuasının. ı kendisine kartı rakip ıuhu· 
8 

iirkiyemizin Akde- runa tahammül edemez. 
~llıanlarda ve bütün 2 - Akdenizin şark ka-
81Y~setiade oynadiğı pısı logiltere için müstesna 
bır rol \akkında bir ehemmiyeti haizdir. Şar-

?1ufassal ve müdellel ki Akdenizdeki bütün yol-
~llın bir küçük hüla- lar lngilterenin kontrolu al-
il •iitunumuza almakla tındadır. Bu kontrolu Mııır 
k bir iftihar ve gurur - Filistin - Kıbrıs müsellesi 
tayız. temin etmektedir. 
bir mecburiyeti ve 3 - Vaziyet tahlil edi-
olınadığı halde sırf lince Akdenizde Türkiyenin 

bir bakikatı bütün oyaadığı büyük rol derhal 
tı ilin etmek için tebarüz eder. Ankara Paktı 
~ bu makalenin mu - Akdeoizde yeni bir kuvvet 
~l\!b~y A. Bakırciı) e ler muvazenesi kurmuştur. 

",d:~•ındızoelayl gtöes!eerkdkiu~ri Bu pakt, büyü!{ devJetlerin 
· .., Türkiyenin askeri vaziyetine 

bir vazife sayarken ötedenberi atfettikleri fev· 
. devJetinin nüfuz ve kafide ehemmiyeti bir defa 

1 
ili her gün biraz daha daha ispat etmiştir. 

' 11 d l t · ı· · A ev e rıca ımıze ve 4 - Boğazlara ve na-
Çok kıymetli irşadları dolu yaylalarına sahip olan 

11~•ffakıyetten muvaf. Türkiye harekatında serbes· 
tŞe ~e~keden sevgili tiye maliktir. 
tfımıze en derin 5 - Bugün Yakın Şa ·k-

dırlık duygularımızı ta. Balkanlarda ve Asyada 
'ii bir ödev addettik. sulhu tahkime matuf her 
~ecmuanın bu aamimi hareketio başında Türkiye 
•it her Tür" iftihar Tardır. 

•lenin hüliaaaı ıodur: 
1 

•ıı memleketleri ad
lllaecmuuında (Tnr-

6 - Bugünkü harp Bal
kan milletlerinin bir vahdet 
halinde birleşmeleri lüzumu
nu tekrar ortaya atmıştır. 

Balkanların birleşmesine 

amil olacak ve Balkan bir-' Akdenizdeki rolü) 
. •ı altında •e Albay liiini kefaleti altına alabile-

tia İmıaıile çıkan bir cek yeiine devlet, tahrip 
~Ye göre : edilmek nedir bilmeyen Tür· 

l11giJtere Akdenizde 1 kiyedir. 

tlıerikada 
Sıcaklar 
•)?rk - Amerikada 16- ı 
k•t:sıcaklar baılamışbr. 

i,
6
1•r•an ölenlerin ade
tli bulmuıtur. 

_._ 

Bir Italyan 
Denizaltısı 

Ruma - Bir ltalyan tah
telbabiri üssüne dönmemiş· 
tir. Bu denizaltı lngiliz filo
su tarafından babrıldıiı muh
temeldir. 

• 
ım 

1 -o-

1 tal yan zayiatı 
~tak? 
· 't - Yeni Londra 
"' eıki Ankara elçisi 

't~'ıı tayin edilmesi 
' lllubtemeldir. 

1 

l 
1 

Roma - Garp ve Bioıazi 
cephesindeki zayiat hakkın
da iki liste neşredilmiştir. 
Binci listeye göre ltalyan 
zayiata 31 zabit ve askerdir. 

~it bir baba ın kahra
man evladı 

VE 

KIZ ~AA$UTÇü 
· GönUI Emre Milli Roman 

tok Heyec;.;iı Romanı
' t mızdan Parçalar: 
v, hah .. Paraşüt açılmadı sraliba ..• 
'~ .. J)'~ınak ucları üzerinde gök yüıüne uzanmak 
a.; tıbi yükseliyor, sabırsızlanıyordu. . 
,:ıadiıe biraz sonra meydandaki büyük kalabalığa 
'ıG etu. Likin iki dakika kadar vakit geçince 
~lb~tııı. beyaz şemsiyesi göründü. 
~-, brı iıtili eden endişe hemen şenlenivirmiş ve 
, .. , liy&k bir memnuniyet kaplamış. 
' i ~6tçii Tiirkln, biraz hızlı denecek şekilde aşa
~~:•Yordu. Bu sefer, gönülleri başka bir ihtimali 

ltdı. 
~ . 
k'r•ınt geç açıldığı için, Türkan. sertçe bir iniş 

lllecburiyetinde kalıp da bir rkazaya uğrarsa ... 
- Pek yakında Halkın Seıinde -

nnmm••••••••••-
Sahib. NeşrTy7t A.;,_~r7 ve Ba~ ! 

esi 
~uharriri SIRRI SANLI ~ 

idare: lzmir 1 inci H. sokağında ; 
(H. Seı.i) i,..t aattwoa basıJmıştır 1 

G . . ·ı I! 
eçmıyen yazı gerı verı mez 1 

FiMiZi 
URLE 1 

~~~~----.. ~~~~~ 
İstanbul 25 (A.A) - Riyaseticümhur umumi katipliğin

den: 
Raisicümhar İsmet İnönü Lozan sulhunun yıldönümü mü

nasebttiyle yurduo her tarafmtaki vatandaşlardan aldık· 
ları tebrik telgrafJarından pek mütehassis olarak teşek
kılrlerinio kendilerine ibliğına Anadolu ajansioı memur et-
m~tı~ • 

••• 
lstanbul Milli Şef dün öğleden sonra otomobil ile ıe-

birde bir gezinti yapmışlardır. 

smıımııının • 11111mıııımıııı mllllmmıınmm m•I 

1940 Fuarı 
------++------

GÖR OL EMiŞ BiR ŞE ·-IL-
O HAZI LANIYOR 

----··----
Bu sene Fuarımıza lngil· 

giltere, ltalya, Sovyetler bir-

liği, Mac~ristan, Romanya. 
Yugoslavya, Iran ve Filis-

Gece gündüz binlerce amele 
çalışmaktadır. 

1940 Fuarı şimdiye kadar 
görülmemiş bir şekilde ha· -----.. 

1 uristik yollar 
tin hükumetleri resmen iştira

kle Fuardaki ibzaraatlarını ya
kında ikmal edeceklerdir. 

zırlanmaktadır. Fuarımı z AY

rupa fuarlarının fevkinde 
olacaktır. Ve açılma mera

simi Lozan kapusunda yapı
lacaktır. 

Fuar sahasında çalışma 

fevkalade artmıştır. . .,._ ____ _ 
Şirketin isteği reddedildi 
Vilayet daimi encümeni ı sız Reji J enerl)I şırketi tara-

dün vali B Ethem Aykutun fından vukubulan mukcvele-
ırak ve Hindistana açılan ueni ticaret uoıumuz 

riyaseti altında yaptığı bir nin feshi talebini tetkik ey-
toplactıda, turistik yollarının lemiş ve bu talebigayri kanuni 
iaşasıoı taahhüt eden Fran- görerek reddetmiştir . 

-----------

Bağdat • Basra yoliyle memleketimize ithalat eşyası cel
bi ve bir kısım maddelerimizin Irakla Hiodishnıı ihracı 
imkanlarını araştırmak üzere Bağdada bir ateş: komorsiyal 
Hindistaaa da bir heyet izamı kararJaşmıştır. 

Kral Boris Baş- Ticaret Vekilı Lord Halif aksı FRANSIZ 
Zabit ve nefer

erile dolu 
vekil e gör üştü Adanada etti 

... 
Sofya - Bulgar Ba,vekili 

B. Popof dün evvela Kral 
Borisle uzun bir mlllikat 
yaptıktan sonra Balkan an
tantı memleketlerinin, Tür
kiye, Yugoslavya ve Yuna
nistanın mümessillerini ka
bul etmiştir. 

B. Pop of, Alman ve ltal-
yan elçilerile de görilş-

müştür. 

---o---
ltalyan tebliği 

Roma - Iatlyan tayyare· 
leri dün lskeodariye, Hayfa 
petrol tasviyehanelerini bom· 
balamışlar ve Malta üzerine 
yapılan bir hücümda da bir 
lngiliz tayyaresi basa ra uğ
ratılmıştır. 

---o---
ROMEN 
NAZIRLARI 

Roma - Başvekil ile ha
riciye nazırı B. Manelesko 
dün hariciye nazırı Kont 
Ciano tarafından kabul edi
lerek görüşmüşlerdir. 

---o-----
Altın Fiatı 

, Son giinlerde altın fiah 
22 buçuk liraya düşmüştü_: . 

Ankara - Ticaret Vekili 
Naz~ i T opçoğlu bugfüı tay
yare ile Adanaya gidecektir. 
Vekil Adanada Çukurovanın 
çifçi ve ihracatçılarının iş
tirakile mühim bir toplantı 

yapacaktır. __ .................. -
Dün beş Alman 
Tayyaresi 
üşürüldü 

Londra - Hava nezareti
nin tebliği : logilterenin ce
nubi sarki sahil!erinde seyri 

sefere yapılan hücumda 4 
Alman tayyaresi düşürülmüş 

ve beşinci tayyare de lakoç
ya açıklarında düşürtUmüş· 
tür. 

--o---

YUNAN 
GAZETELERi 

Londra - Son günlerde 
Yunkn gazeteleri askeri ha
rekata hakkında resmi ln
giliz tebliğlerini neıretme
yerek yalnız Alman ~• 
Italyan tebliğlerini neşirle 
iktifa etmektedirler. 

--o---
Haıaş Hakkında 

Ankara - 1940 • 1941 
yılında haşhaş ekilecek 
mıntakalar heyeti vekilece 
tesbit edilmiştir. .... _ ................. , .. 
ı Nüfus sayımı, bir dev- ı 
ı letin sınırları içinde yaşa- ı 
ı yan insanların sadece aza-: 
ı lıp. çoğalmasını bilmek ı 
ı için değil. ayni zamanda ı 
ı ileri. doğru ve hesaplı bir ı 
ı yaşamanın imkanlarını bul-t 
ı mak ve tanzim etmt.k için1 
~ yapılır. Bu bakımdan önü- ı 
: müzdeki Ilktetrinde yapı- ı 
ı lacak sayım devletin daha: 
ı ileri bir yaşama seviyesine ı 
ı varması için alacağı ted- ı 
ı birlerin saha, çare ve yol- ı 

ı larını gösterecektir. ı 

ı BAŞVEKALET : 
ı istatistik Umum Mildlirlllğüt ............ .. .......... .. 

Loudra (Royter) Sov-
yetler büyük elçisi Mayiski 
dün Halifakıı ziyaret etmiş

tir. --iki Tarafın Bir 
Aylık Tayyare 

Zayi.atı 
Lonra (Royter) - 18 Ha

zirandan 17 Temmuze kadar 
muharip devletlerin tayyare 
zayiata şöyledir: 

Alman hava kuvvetleri 92 
bombardıman, 41 avci ceman 
133 tayyare, logiliz hava 
kuvvetleri 69 bombardıman, 
22 •vcı ceman 91 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

--~oı---

İngilrere tay
yare motörü 

aldı 
Londra 25 (A.A) - Tay

yare imalatı nazırı Lord Be· 
aver Brook dün akşam rad
yoda söylediği bir nutukta 
ezcümle şöyle demiştir : 

- Nezaretin teşekkül et
tiğinden beri Amerikadan 
12.155 tayyare motörü satın 
alınmıştır. Tayyare şasilerin · 
den ekserisi logilterede ya
pılmakta ve Amerikan mo-
törleri Ingiltere monte edil· 
mektedir. 

-m-

Bir vapur batırıldı 
Londra - Royter • Dil• 

avam kamarasında bahriye 
nazırından bazı mebuılar 

18 bin tonluk MedenH ••
puru hakkında izahat iıte· 

mişlerdir. 
Bahriye nazırı ıu ceYalıtı 

vermiştir. Bu remi 1300 ka
dar Fransız zabit ve nefer
lerini memleketlerine ıötür-
mek üzere Marsilyaya hare· 
ket etmiştir. Bu gemi Fraa-
sız bayrağını çekmiş 'yoluna 
devam ederken dün saat 
22,30da bir torpitobota raıt-
lamış ve bu harp sremiıi 
vapurun O.zerine ateı a~-

mıştır. 
Torpido halkın tahliyeıi 

için beş dakika mliaade et· 
miş ve beş dakika ıo•r• 
gemiyi torpilleyerek batır-

mıştır. 
Vapurun imdat itaretin• 

lnsriliz gemileri yetiımiı ve 

bin kişiyi denizden kurtar
mak suretile biiyiik bir ma-
vaffakiyet göstermiılertlir. 
insan zayiatı 300 den fazla 
olduğu tahmin edilmektedir. 

8. EDEN 

Londra (Royter) - lngil
tıere Hariciye nazırı 8. Eeden 
şimali lrdandadaki Hkeri 
müe11e1eleri ziyaret isin diln 
tayyare ile hareket etmiıtir. 



SAi-llFE 2 (Halkın sesi} 

A KARA RADYO HAB':R- 1Belealiye zal>ıtası memurları•[ 
LERININ HÜLAS Si 1 için bir talimatname 

Avam f esarabya ve 
Kamarası l Bokovinyada-

GizH bir celse gapacak 1 

ki Y ahudileı e 
Londra (Royter) ·- Önü- 1 -o-

müıdeki Salı günü Avam '8 .. ..hl İ . "ld" kamarasında hafi bir celse eş gun mu e verı 1 

hazırlanıyor 
Dahiliye Vekaleti, belediye zabıtası amir ve memurları

nın istihdam, taltif, tecziye ve kıyafetleri hakkında bir ta· 
limatname hazırlanmaktadır. Ayrıca belediye zabıtası me
murlarının meTcut meılek mekteplerinden birisinde okutul· 
ması da tetkik ettirilmektedir. 

Vekilet, talimatnamenin hazırlanmasında eıas olacak 
olan belediye zabıtası memurlarının memuriyet unvanlarile 
yaşlarını, tahsil derecelerini, aldıkları maaş ve ücretlerle 
hizme.t müddetlerini vilayetlerden sormuıtur. Bu malumat 
en geç 5 ağu.ıtosa kadar bildirilmiş olacaktır. ______ .. ____ _ yapılacaktır. Bu gizli içtimaı 

lüzum gören hükumet olma
yıp parlamento iazalarının 
aruzsu üzerine olduğu ilave 
edilmektedir. 

Londra - Romanyanın 
Londra elçisinin tebdili 

Bükreş - Alman ajansı 
bildiriyor : Besarabya ve Bo
kovinyada bulunan bütün 
Yahudilerin beş gün zarfın
da memleketi terketmeleri 
emredilmiştir. 

Bükreşte 600 Yahudi bu· 
lunmakta ve 112 Yahudi de 
Transilvanyadaki kamplara 
gönderilmişlerdir. 

Muvakkat muaflıktan istifade 
eden otomobiller 

Londra siyasi mahfiJince 
.teessürle karşılanmıştır. __ .................. __ 
Aland adaları 

hakkında 
Berlin- Moskovadan öğ

'l'enildiğine göre Aland ada
larının idaresini hiç bir dev
lete terk etmiyec::eği bakkıo
da Moskovaya teminat ver
miştir. 

Valimizin zig retı 
Yarın Ankarada yeni vazi

fesi başına hareket edecek 
olan valimiz B. Edhem Ay
kut bugün matbaamızı şeref
lendirerek bizlerle veda lut
funde bulunmuşlardır. 

Sayın valimize hayırlı yol· 
culuk ve sonsuz muvaffakı
yetler dileriz. 

FAA YDLI BiLGiLER 

Cildi Vitaminle beslemek 

Çildi dtlzgfin göstermek ve 
mesamab kapatmak • için en 
iyi uıul cildi vitaminle bes
lemektir. Her sabah yllzünü
zü yıkadıktan sonra cildini· 
ze bir meyva veya sebze su
yu sürilnüz. Bunun için bü· 
yük bir külfet veya masraf 
istemez. Evde bulun•n her 
hangi bir meyva ve sebze· 
yi kullanınız. Çilek, kayısı, 
şeftali, hıyar, domates gibi 

Meyva veya sebzeden bir 
parçit elinize alınız. Yüzünü
zün her tarafına bunu ma
saj yapar gibi sürünftz. Son· 
ra kurumağa bırakınız. Ya
rım ıaat, üç çeyrek sonra 

ıhk gül suyu ile yüzünüzü 
temizleyiniz. Bir parça pa
muk giil suyuna batırılarak 
y6z silinmelidir. 

ŞEKER KONULAN 
YEMEKLER 

Zeytinyağlı yemeklere şe
ker koymak adettir. Bundan 
başka etli, yemeklere (rosta, 

tas kebabı) pişirilirken bir 
veya iki çay şekeri koou
luna çok nefiı olur. 

Makarna için pişen doma
tes salçası içerisine bir kah· 
ve kaıığı toz şeker karıştı· 
rılıraa lezzeti çok daha iyi 
olur. 

Demfr lekeleri naaıl cıkarılır? 

Bükreş - Kral karol De· 
mir muhafızların şefini kabul 
ederek Birlik partisi için 
konuşmuşlardır . ___ .... __ _ 

Türkiye'ye yerleşmek maksadiyle gelenlerin Türkiye Tu
ring ve otomobil kulubü ve bu kulubün tanıdığı yabancı 
kulüpler tarafından verilmiş gümrük geçiş karnesi veya 
triptiki olan otomobillerin muvakkat muaflıktan istifade 
ettirilmeleri kararlaşmıştır. Triptik ve gümrük geçiş kar
nesiyle yurdumuza sokulan nakil vasıtalarından yurt dışına 
çıkarılmıyarak satılacak olanların vasıflarının ve beynelmi
lel vesikalarının da Türkiye Turing ve Otomobil kulübüne 
bildirilmesi alakalılara bildirilmiştir. 

-----····------ispanyaya gi
decek petrol 
gemile inin 

Yurdumuzda imal olunan mad-· 
delerin muamele vergisi 

-o-

Tevkif ve müsaderesi 
Vaşington - Amerika Ma

liye nazırı ispanyaya gide-
cek olan petrol yüklü 
iki vapurun tevkif ve mal
lann müsaderesini emretmiş
tir. Buna sebep bu malların 
ltalyaya ve Almanyaya gön
derilmeleri kanaabdır. 

zabıta haberıerı 

Mersinli Çamdibi caddesi 
Manisa 3 No: lu kaptıkaçtı 

şöförü Muharem oğlu Ali 
Baylan Mehmet kızı Merye· 
mi arkasından çarparak ölü
me sebebiyet verdiğinden 
suçlu yakalanmıştır. 

§ Tepecik 1224 üncü so
kak 29 sayılı evde oturur 

1 

Türkiyede imal olunan maddelere ait muamele vergisi
nin mükellefiyle teklif mahalli ve matrah nisbetleri hak
kında Maliye vekileti bir ir:ahname hazırlamıştır. Tabedil
mekte olan izahname yakında defterdarlıklara gönderile
cektir. 

Para 

______ .. ____ _ 
cezalPrına ait 

hükümleri 
ilam 

Milruruzamanı kısa oian para cezalarına ait ilim hüküm
lerinin müddetleri içinde tahsil edilmesini, edilmemesinden 
muhasiplerin mesul olacağını ve bu gibi cezalara ait bir 
liıteniı:ı göııdeıilmesini Maliye Vekaleti alikalılardao is-

temittir. 
----~~---.. ------------

Ver2i Fevkalade Zamlarının 
Belediye His~eleri 

Kazanç vergisine yapılan zamlarla, Mılli Müdafaa vergi· 
sine yapılan zamlar fevkaladeden olduğundan belediye hu· 
dutlrırı içindeki mükelleflerden alınan bu iki vergiden be· 
lediye hissesi ayrılmıyacağı Maliye Vekiletirıce kararlaşb-
rtlmışbr. 

· T. H. K. şubeleri he- ı 

l ~~~,~~~l~u~~~j~~be- 1 
Ali oğlu Mustafa Özenç. 

annesiyle fabrik~da çalış

makta iken küçük kardeşi 

Lütfünün evde kala•ak Mus

tafanıo kilitli odasmda kili· 
diı1i kırıp ve çeket içinde 

bulunan 50 lira parasını ve 1 

eşarpı ile bir te~ fanilası ve 

Çocuğun kıumeti 

50 adet boş gazoz şişesini 

çalarak kaçtiğı şikayet edil-

miş ve Lütfünün şiddetle 

aranmasına devam edilmek
tedir. 

Zegnebin 300 lira ı ı 

lerinin senelik hesaplarının 

tetkiki için komisyonlar ku • 

rulması kararlaşmıştır. Bu 

karar Maliye . Vekaletince 
vilayeti ere bildirilmiştir. 

izmir Enternasgonaı 
Fuarı 

Dünya hadisatı çocuğun 
ehemmiyetini bir kat daha 
tebarüz ettiriyor. Bl.'1 kıy· 
metli gaye uğrunda çalışan 
ve bugüne kadar on binlerce 
yavruyu sefalet ve perişan-
h k tan kurtaran Çocuk Esir
gemt: kurumuna bütün yurt· 
taşların azami yardımda bu
luomalarını Kurum saygiyle 
d;Jer 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugüa 2 harikulade film birden 

1- Lorel Hardi 
HOVARDALI 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

2- HATA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

TA 

Seanslar: Hata 4.30-8.00 De .. L. Hardi3.00-6.30-10da 

ür°!er So~ak ıqiüITA~MuYl~ 
Cınayetı i OLMANIH SIRO 
----o--- Q -------

Aali Osman 20 sene 18 İhagatta,herkesl[ 
aga mahkOm oldu lıak Olabilirmi?-
Geçen sene İhsan Zebra

nın umumi evinde sermaye 
Münevver iJeNecmiyeyi öldü
ren ve Fatma, Aysel, Şükriye 

ı Yazan: SIRRI S 
l '1uımımımıılll11D111l11D ....,.49-

H erıegi biz kBD~ 
gaparız, uapabl veHidayeti yaralıyan Malatyalı 

Ali Osman Po1at ile kendi-
sine yardım eden 
hakkındaki dava 
Ali Osman 20 sene 
mahkum edilmiş ve 
de beraet etmiştir, 

-·-

Neş'et 

bitmiş 

18 ay 
Neş'et 

ISKENDERI
YE ÜZ RINE 

--o--

Sıkıntılar, üzüotiilef• 
cerıksizlikler hep İ 
kendisinden doğar· . 
için iş bulamıyanlar, 1 

ıını yoluna koyadl1 

hep can sıkıntısınd•d 
sederler ve ıikiyet ~ .. 

Bu gibiler iyi biJOJfl
1 

• 

ki kabahat ne zaııı•0 

mekandadır, ancak k~, 
rindedir. insanlar det• 
şüoce sayesinde bet ~ ,,, q 

Yangın bombaları atıldı !:~.~01:r:~ş1~;,101;!~'. . 
Kahire - lngiliz bahriye yalnız yüzünden değ' 1 

nezareti tebliğ ediyor : Dün binden de gitmesini f 

öğleden sonra bir ltalyao valarda kuşlar gibi il 
ufak hava filosu lskenderi- bu sayede elde etoıitle 
ye üzerine yangın bombası O halde dünvad• ' 
atmışlaı sa da çok zarar ol- den başka çar~si bııl 
mamıştır. yan bir mesele "'ar.,,ı 

Bir ölü yedi yaralı vardır. oturup kara kara diit
8 

DOKTOR 

Göz Nezlesi 
--o-

Yaz ve sıcaklar gelince 
bazı gençlerde ve çocuklar· 
da göz kapakların nezlesi 
çok görülür. 

Bu ekseriya iki şekilde 
olur. Ya doğrudan doğruya 
güneşin ve sıcaitn teıirile 

vukua gelen kapak iltihabı
dır. Göz kırmu:ı olur, sa

bahları çapaklı kalkar. Su
lanır, gôz kapakları içinde 

kum taneleri varmış gibi bir 
his hasıl olunur. Bu az çok 

mikrobiktir. Çok sıkı temaı 
ile başkasına ıirayet eder. 

Diğer şekilde ise sirayet 
pek yoktur. Daha ziyade 

btloyavidir. Bu şekilde de 
göı kızarır çok çapak, ilti-

hap ye cerahat yapmaz. Şid
detli kaşıntı bu şeklin en 

büyük ve esash vasfıdır. Bil
hassa günün sıcak saatle-

rinde hastanın gözü müte
madi yen kaşınır. Ve ku:arır 
durur. Çok kaşıntı olduğu 

zaman mütemadiyen göz 

üzerine soğuk su vurmalıdır. 
Hatta buz bile konabilir. Fa· 
kat en ziyade soğuk ıu ile 
banyo yapmak muvafıktır. 

Böylece kaşıntı zail olunca 
kızartı da azahr hasta ra~ 

bat eder. Bu ikinci şekil 
göz nezlesi yukarıda da sly-

lediğimiz gibi bünyenin ı:a

fiyetile alakadardır. 

VDcudü takviye etmelidir. 
Serin zamanlarda deniz ban· 
yosu yapmalıdır. Fakat gün
düzün en sıcak sautlerinde 
gölgede ve istirahatte kal
mak lazımdır. i . 

1 Dr. Farı i Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

kendini yok yere dl ' 
harabiyete sürükliyor• 
biatta ber varlık şıı 
makul bir kanunla 
olunmuş, hepsi iyilij' 
lanmış ve onun b 
hizmetle mükellef tll 
tur. 
Şu halde elem, k 

sıkıntılarımız hep ke 
talarımızdan veyabu~ 
iyice hazırlaaamaınıZ 
maktdadır. Saadetle fi 
içinde yaşamak isti~ 
dimağımızı süsliyece 
sek fikirlerle doldur 
her işte aklımıza 6Jt~ 
rerek bayatın dikeol• 
rından yürümeliyiz. 

(Devadl1 

Gümrükte ta 
bmir idhalit gO 

mes'~I muhasibi f: . 
nercioğlu Samsun .. dO 
gümrüğü mes'ul mü 
ne ve yerine de 
meı'ul muhasibi Rız• 

. tayin edilmiştir. 

----
Fikir kırıntll 

Bugün dünden 
yarıu bugüpden 
gideceğiz. 

••• 
Sözüne "Ben,, ile i 

kimseler daima lı'1 
uıak kalırlar. 

*** ·çi' 
Hayatı, sevmek 1

, i' 
mıyoruz, yaşamak '' 
yor uz. 

**"' ; 
Gözler; gönlüoı~;, 

nasıdır. Oraya da•., ' ,,. 
şeyler aksettirmeh1 

Tahrir ve 1~ 
ıııari ıoı•ı, 

G . hti' azetemız, ta &ı~ 
işleri için saat 9 ~~ 
kadar müracaat oJ1' 

Çamaşırlarda ba~ıl olan 
demir lekelerini çıkarmak 
için lekeyi ortadan kesilmiş 
bir domatesle ovmalı. Do
mates suyu sıkmalı ve üıe
rine tuz ekmeli. Beş dakika 
bıraktıktan sonra yıkamalı, 
leke tamamiyle çıkar. 

Bayındırdan lzmire bir ev l · 
almak için gelen Zeynebin ! l 
elinden 300 lira alarak 400 
liralık sened vermek sure- ı 
tiyle dolandırıldığ1Ddan za
bıtaca tahkikata devam edil-

1 

mektedir. J 
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