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Sahib ve B~muharriri Ne§riyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAiTi Sll~RI SANLI 
1DAREHANES1 

tzmir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

e ........ 
Sencligi 7, Alb Ayhg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mi~ 
Nüshalarm Beheri 

1 5 Kuru§tur. 

SESIDI 

B BESI 
--------------~---•C1D1~u=--:a11E1mmz~~mmm---

J a p o n y a Habe1i T utacak: Yunan 
vrma töderi ni ll 

Protestosu r apon hükllmeti u;t;;§i;tana tayya ve diger Atina, [Özel) - Yunan 
armatörleri, Yunanistandan silahlarla bir askeri heyet 
Almanyaya nakledilecek olan 
emteamn Yunan va;mrlar1 

nanistamn bugünkü durumu 
bak11n1ndan kend!sinin tekrar 
tahta avdetinin pek ümidli 
~lrnadig101 görerek Venize-
osla uzla§maga te§cbbüs 

etrni§tir. 

1 BVu gazeteye göre eski kra-1n . 
I enizelosn yaptig1 teklif-
er §Unlard1r: 

1 
- Eski kral Yunanista

?a ayak basarbasmaz 1 Mart 
isyana hk~ . . 

d 'J rna umlar1le tak1b 
e 1 rnekt J 1 · · 
f ·i~ e o an ar 1~1n genel 

a l an et - . 
2 rneye soz verecekbr. 

1 - Hemen §imdiki par-
amentoyu d - t l . b' • ag1 ara < ms 1 
se~1m sist ·1 • b' 
1 ern1 e ycna 1r par-
amento tophyacakbr 

• --------...... --------
zmirin ce nete ~ok benziyeu 

bir kÖ§esidir 
Birka~ haftadanberi Bay- : maktad1r. Hele Pazar ve Cu-

rakh koyunun ve banyola- martesi günleri mübahgas1z 
rmm güzelligi hakkm~a fz- olarak Bayrakhya eglenmege 
mir gazetelerinde ~e§itli ya- ve banyo almaga gidenlerin 
z1lar görüyoruz. Hatta buna be§ binden a§ag1 olmad1gm1 
dair ge~mi§ nüsbalarm1zdan gözümle gördüm. 
birinde de Baymd1rhk Bakam Uzun söze ne hacet.. <;ek-
Ali <;etinyayaya yaz1c1lar1- tigimiz birka~ poz fotograf1 
mazdnn H. Türkekul bir di- nc§redecegiz. Halkm hücu-
lek mektubu yazm1§b. Biz de munu gösteren bu resimler 
ge~en gün bu §irin ve cid- bu cennet gibi güzel koya 

ile yap1lmas1 i~in Dt§ Bakan
ligma müracaat etmi§tir. 

Armatörler Yunan malln-

karargähmda yeni bir isyan 
~km1§, isyam basbrmaga gi
den askerler)e tayyareciler 
arasmda kanh musademeler 
olmu§tur. Atinada ~ok he
yecan vard1r. Yeni hädise
lerin ~1kmasmdan korkulu
yor. Tayyare karargähmdaki 
musademelerde binba§l rüt-
besinde bir zabit te ölüler 

den her gideni kendine ~e- uyanan istegin önemini pek 
ken güzel köye yaz1c1lar1- gözel isbat etmektedir. 8. y aku b 
m1zdan birini gönderdik, tet- Bayrakhnm iskele, gazino Devlet demiryollar1 yedinci 
kik ettirdik. Yaz1c1m1z di- ve ban olarmm kirac1s1 bay i§letme müfetti§i bay Yakub 
yor ki: Mehmed mü§terilerinin rahah ba§ka bir vazifeye nakledil-

Bayrakh hakkmda yaz1Jan i~in ~ok ~ah§1yor ve her mi§tir. 
yaz1Jar ~ok yerinde imi§, bu türlü ihtiya~larm1 gidermiye Bay Yakub dün arkada§-
müstesna kö§e ü~maga ben- \:8h§1yor. Tütüncü bay Hak- larma veda etmi§tir. 
zer bir yer imi§. Buranm kt güleryüz ve tah dil söz- Y edinci i,letme müf etti§ 
denizini anliyan bir~ok izmir 

1 
lerle koylarma geien her zi- vekäletine yol müfetti§i bay 

liler hergün oraya akm yap· 1 [ Sonu 4 üncüde ] Kcmal tayin edilmi§tir. 

Ahmet ve Asim aovoK ELelsE FAeRIKAs1 EsKI elT PAZAR1 

1 

A 

( Halkm Sesi ) Matbaas1nda 
Basilm1§br 

Vapur ücretler! 
-- .. -----------

K r§IY ka vapur Ücretlerinin 
indirilmesine karar verildi 

·ldz 

br1lm1§br. Pirede hükumet 
aleyhinde tahrikat yapanlar 
da hemen yakalanm•§ ve di-
vam harbe verilmi§tir. 
~ 
1i:'i11 

ü~retlerinde de tenzila~ ya
pilmt§hr. Birinci mevki gidip 
gelme bilet ücreti 16 km U§· 

tan 15 kuru§a, ikinci mevki 
12,5 kuru§tan 11,5 kurusa 
inciirilmi§tir. 

Yükleme ve bo§altma üc
retlerind~ de tarif e komis
yonu bazt indirimlere karar 
vermi§tir. Kömür yükleme ve 
bo§altmasmda Alsancak semti 
ikinci mmtaka kabul edilmi~
tir. Buras1 i~in 66 kuru§ ye
rine 90 kuru§ ahmyordu. 

~ lkinci mmtaka kald1r1lm1§ ve 
her taraf bir mmtaka say1-
larak altm•§ alb kuru§luk 
kuru§luk tarifeye tabi tutul
mu§tur. 

Harn maddelerin ibracab
DI arbrmak ve kolayla§br
mak i~in ton ha§ma yükleme 
ücretleri yüz karu§lan 70 ku
ru§a indirilmi§tir. Böylece 
ham maddelerimiz kurunmu1 
olacakbr. 

Y erli kutuluk kerestele
rimiz i~in de önemli indirim 
onaylanm1§br. 

Bay Cemal 
Bir aydar lstanbulda bulu

nan Bornova C. H. Partisi 
ba~kam bay Cemal Kavuk~u 
oglu geri gelmi§tir. 

,..... p~ ~ 

~ ~ ~d 

Kuduz bir kurt 
-··~--------

30 hayvan 7 
biri 

Dörtyol ( Özel ) - Dört 
yolun Erzin nahiyesi merke
zine kuduz bir kurt hücum 
ederek burasm1 altüst etmi§ 
ve büyük zarar vermi§tir. 
Kurt gece yar1s1 8,30 da ka-
sabaya girmi§, 30 kadar s1-
gir hayvam ynralam1§, kurdu 
yakalamaga ~1kan köpekler 

• insan yaralad1 
öldü 
de yaralanmt§br. Bu arada 

kasaba halkmda bir ka~ ki 
~i de kurdun hücumuna ug 

- Sonu 4 üncüde ---

No. 
Herek F NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 
aamar~maeshan~ ve Knramürsel fabrikalarm1n en zarif ve eo dayamkh kuma§lar1ndan ü~ purova üzerine 22 liradan 26 Jiraya kadar mükemmeJ 

elbise yapihr. Yapilacak e1biseyi mü§teri begenmezse alman kaparo tamamen iade edilir. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 3882 _ ... 
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'ie 20 komprimelik ambalajlarda 

bu'.IJnur. Ambalaj ve kompnme-~ 
lerrn Üzerinde halisligini tekcfful fil~..-:-
ed m • ~ en © m a r k a s r n r a r a y rrll z. 

~= ------=-=------..-,-----~--

l>ahili ve ~ocuk hastabklar1 
doktoru : AT ALKI 

Mahmut Sevket 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Nun1aras1 448 - ;{4-8 
~trgün saat 15 - 18 ze kadar Kar§•yakada ink1läp soka
ll a. 15 numarada hususi hastalarm1 kabul etmektedir. 

Boz Kurt 
• • • • • • • • • • • • • • 

~ 
GELiYOR 

) 
anayir 

~rs1ulusal lzmir panayiri 
11rde oldugu gibi her ~e
•ebze ve ~i~ek tobum

~- ki111yevi gübreler, kim:k tn~yve agac1, sebze ve 
1la~lar1 ve ~e§id alet-

lap~lyiri de lzmirdedir. 
r On'" linde " Meram to-

!11 „ " 
l t inagazasm1 bilmiyen, 
a ~1 P"' k . . . ,t ~r ~· ve ~1~ek~1m1 
ur .. 

}o'" 
. ~rudan dogruya en yük 
• ftrina}arJa münasebeti 
h Meram tohum magazas1 
~ene panayir i~ind~ pa-

:!!:, Yapacaklar i~in zengin 

lzmirde1 

~i~ek ve aga~ koleksiyonla
rlDI emre haz1r bulunduru· 
yor. 

Pavyonlarm1 aga'r ve ~i

~eklerle süslemek istiyen sa-
ym mü~teriJere büyük kolay

hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol
mak üzere pek müsait /?e
raitle anla~thr.. Mevsimlik 
sebze ve f\'.i~ek tohumlari
m1z1 gümrükten ~ektik„ 

Hisarönü 
Telefon 3478 "Meram „ 

Hüseyin Avni 

Saat meraklrla-
rrna müjde 

iayabn1zda t · · k b' :a saa tamuat1 derdinden kurtulma ve 1r 
./a mahsus yapbrmak isterseniz bir defa magazam1za 

lllamfr kendi menfaattmz icabtdir. Tamirat teminath 

Yli~d;up iölim~;k:~t;t;d:~ 
ier nev1· k 1 . . 
!.l • c~p, o , n1asa, d1var saah mevcut p hed1yehk e~ya t 1 a hi bulnnnr. 

) ~nt.azi gübik camlar1n her numaras1 
nu~tir. 

Ba,turak Emirler t;.ar§1S1 agzrnda Numara 74 
TEKIN KUBILAY 

I 

( Hallun Seal ) 7 AliUSTOS 

Tecrübeli bir i 

muallim 
Sinir hastal1klar na ~are bulundu. 

llk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ab~hr1p yeti§· 
mek üzere hususi ders ver
megi teahhüd ve muvaff aki
yet temin eder. 

Ad Arabfmm reS : Yagc1 l a r 
sokagi ARiF OKURER. 
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Kemeralb 
Hükumet 

Kar§tsmda 

Seyredenler -~u kadmcagaz kederiuden, dü§Üncelerinden ~1ld1racak diyorlard1. Fakat 
baz1 baz1 Kabaday1 ve Yükselden birer tane i§tihahk alm1ya ba§ladiktan sonra keyfine ve 
ne§'esine payan bulunmiyor. 

NE DEN 
i§te Bak1n1z 

HERKES SORUYOR: 

Mi? 
Neden! 

Neden (~emsi Hakikat) m hükumet konag1 kar§ismdaki 
(Ucuzluk Sergisinde) 

1 - Mü~terilerin akm1 göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah§ veri~ edenlerin yüzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

~:üNKÜ: 

: ~***********~*!1c1dclfc:fclfclt:lbt:lbbt 
~ TA YY ARE SiNEMASJ T3~~ln 
4K BUGÜN 

iki büyük filim birden 

A§1klar Oteli 
ANNY ONDRA 'mn 

.$aheser Komedisi 

iki Yüzlü A§k 
FRANSIZCA Sözlü, §arkih büyük film 

--( S 1 N E M A )--
1 - Uucuz mal satan bu müessese ucuz mal sabn ala

bilmek „i~in hi~bir zahmetten, hi~bir fedakirhktan 
~ekinmez. 

2 - Mü§teri ald1g1 her§eyden ,-e burada gördügü nazi
känc muamele ve kolayhklardan memnundur. 

~ Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar gönleri s2at 
+c 14 de ba§lar. 
::~:'At'1C~~'J$'1C"J$'$"J$'!t"J$:\C~"J$:\CJFJF'AC:\C+"~ ~ ... 

3 - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
suretle tavsiye ettigi adamm arkada~hgm1 ve min-
nettarhgm1 kazamr. 

Edebi sahne 
HALK 
'Tivalrosu 

Müdürü 
Sanatkät gül

dürücü Bay Hak 
k1 idaresinde 
ismetpa§a buJ
varmda edebi 
temsiller veril
mekte va ayrica 
(HA L K) ti-
yatrosunun yil
d1z1 bayan Sa
bahatm eksan
trik ve akroha-
tik numaralari 
diger artistlerin 
muhtelif numa
ralar1 ve her 
ak§am, Solo, 

Dans, Balet, Kafkas oyunlar1 ve muhtelif numaralar ve ko
medi temsiller verilmektedir. 

IDRAR T AHLiL,i 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokaiJnda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi§tir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi sayin etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2052 

1 

Toptan 
S. Ferit ~ifa 

Perakende 
• Hükumet eCZ&DeSI S1ras1 

• 




