
111 Tttrini•anl 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES,. vapuru 13· 11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
1'ERDAM ve HAMBURG a ha· 
rcket edecektir. 

"STELLA,. vapuru 22· 11 ·937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük 
ılıcaktır. 

"VULCANUS,, vapuru 27· j 
lJ.937 de ROTTERDAM, AMS· 
'l'ERDAM ve HAMBURG a ha· r 
teket edecektir. ' 

"STELLA. v puru 11/12/937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG a hare· 
ket edrcektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND.. motörü 16· 
11.937 de GDYı 'IA, DAN· 
ZIG, STOCKH LM. ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BAL TIK li· 
llıeıılanna hareket edecektir. 

"ARAGON,. motörü 20· 11 · 
937 de ROTTERDAM ve HAM-

Ev almak isti" enler 
oka•un 

Biri lkiçeşmelikte b"rinci To
raman sokağında 24 nu111aralı 
diğeri Tıllcilikte Hatıırıiye camii 
karşı ında Namazgih so~ında 
2/ 4 numaralı haneler satıiıktır. 

Alınak ve iörmek iııtıyenler 
Bafdura .ta Ketıtclli cadduinde 
49 nıııııarada lcund raçı .Balıaad· 

din us aya mürııcaıt ederler. d.3 

Yağ presesi 
A ·man mamulatı son sisteııı 

man velelı yeni bir zeytınyağı 
presesi satılıktır. 

Mul,telıf beygir kuvvet.nde 
yenı elektro motörlü demirci 
ve dökmeci oc .. ğı vantilitörleri 
ve kaynak takımları da vardır. 

Müracaat: Kestane pazarı 

Demııc ler içerisinde 20 nu· 
nı.rada Nıyazi makine tamır· 
han~si. D. 10 

Hızmetçi aranıyor 
Ev işlerinı yapab ı. cek bir 

kadın işçı ar<n vor. G mek • s· 
tıyen ida e memuru :n uza ııııira-

ca•t <'lm•lidir. D: 6 

BURG a hareket edecektir. or 
"AASNE,, vapuru 2112/937 

~OTTERDAM, HAMBURG GD· · A. T e ·f ilı Lüt nı 
YNlA, DANZlG, DAN MARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK h.ul ık , Lurnıı, b' ğ ız 
~llıanlarına hareket edecelctır. Hastalıkları birinci suıı/ 

SERViCE MARITIM n.ü eh~ssıs 
ROUMAlN M rkez ha ta lesi ı ııla~ 

"ALBA JULIA., vapuru '-12 ki nığı şefi 
937 de MALTA ve MARSIL- Her 

0
un 15 ten sonra k c 

YAya hareket edecektir. Beyler Numa zsde sokak N,,. 
ZEGLUGA POLSKA S .A. s de has a abul ve te avı 

"LEW ANT. motö 11-11-937 eder 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 11----------
ZIGe har ket e• lec· ·tir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navluolardalci değiıikliklerden 
llcenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELLi Sf- .R
CO v pur acent&!ığ-ına mıiraca· 

Orel 
Adres: Beyler Numan ~o-

ANADOLU 

Askeri fabrika ar um••m mü
dürlüğünden: 
95 adet elektrik motörü ve 

teferrüatı 
Tahmin ed.len bedeli 17,000 lir.:ı olan yıılcanda y zılı 95 adet 

elektrik GtGri ve teferriatı eri fab · ar umum müdürlüğü 
ı;atın alıu koaıayo unça 3/1/938 PaurtOIİ giiııü sat 15 de ka· 
palı zarO ıh ediJ-oekW. 

Şutnaıne parasız olarak komisyondan verilir. 
Talıplerın muvakkat teminat olan 127S lirayı bavi teklif mektup· 

larıııı mezkur günde saat 14 d • kadar komısyooa vermeleri ve 
kendilerininde 2490 No. lu ka >un un 2, 3 üncü madJelerindeki ve· 
s kalıırile mezkur gün ve sa tte kom syona müracaatları. 

14 17 19 21 3987 

Devlet demiryollarından: 
Haft.lda dört ııün Toıbalı, Oıtaklar, Aydın, Nazilli ve Karakuyu 

yoli e Al ancak Afyon aras nda işliyen 1307,1308 yolcu katarları· 
nın her bırın ie yolcuların yeme, içme ihtiyacını temin için idare· 
mizce bırer büvetli vagon bulundurulacaktır. iki vagonda buluna· 
cak olan büvet ı er bır ııene ıçin açık artırma usulıle kirav verile· 
ce~t,r. Muhammen ki a bedeli 803 liradır. lsteklil~r n yüzde yedi 
buçuıc nısbet · nde muvakkat temınat yatırmaları lazımdır. !bale 
26 11 937 Cuma günü uat lS de A sancak 8 inci işletme 
KOmı yonu ıda yap lacaktır. Şırtna~eler komisyonda parasız 
a lı ıır. 14 17 3986 

---~~~~--~~--~--~~------------------------Ask ri fabrikalar umum •• u-
ürlü "ün en: 
8/l 2/9J7 Perş mbe gı.n i s at 1 S de- kRpalı zarfa ihale edile· 

ce i AnkMa< a Ulus, İ. tanl·ulda Soıı Telgraf ve lznıırde Anadolu 
ga,eteleı le IS, 17, 19 ve 21 Birinci Teşrin 937 günlerinde ilan 
e d len 95 ııdet ele t ı · motörü şartnamesinin ted ye şartlarında 

IMz d gışıK ık yapıhııısın maz ·re, hasıl olduğundan mezkur gün· 
erde ç kan ılan ar hiıkü'Tlsüzdür. 14 17 19 21 3961 -

z · r Vakıflar müdürlüğün .. 
den: 

Anadol ı gazete~in n 7354 sıyılı nüshu·nda müfredat yazılı hal 
bi uınd kı d'ş dükka !ardan 401 No. d n 416 No. ya kadar 
olan dıi~k n .ıra ta 'P çıkmad ğıııdan 17/11/9~7 Çarşamba günü 
saat 10 da ihale edılıuek üz.ere temdit edıldiği ilan olunr. 

16 17 4018 

t r ... ıu 11111111 ııırnıııuıııııııııı 

•t edilmesi rica olunur. 
elefon: 4111/4142/4221/2663 

O
, ............ İlılıimi ..... ..._ .. = . ema onay E& 

r------------·ı er ~= B4kterigolog - bul4ııcı, saltın' ltamlıkları milteheuı111 E 
DEUT ~HE LE- k" j:; (Verem ve saire) ~ 

· f.umabaoe iatuy u kll11A11daki · eokak batJDdı 30 aayıh 

\'ANTE. LINIE . e •e •ua,........neııiıade aabelı-. d-.ı .ı.,.m aaaı 6 ,.. 
~- IMırtııMn• hhnl edor 

G. m. b. H. Va ,. ıfM:4:!Rt _!11111 ı 1 il 1 il 111 ın· uu 1111111 Tele/en: 411511111111 
Birincı kor on Re!!s binası O 

DEuT~~~f~~ŞANTE- Teı. 2443 Iı.mir Lise ve rtaokullar alım 
LINIE, HAMBURG, A. G. THE ELLERMAN LI- sat m komı·syonu başkanlıgı" n· -

'l'LAs LEVANTE LINIE A.G. NES L TD. 
BREMEN "CITY OF ·LANCASTER,. va· dan: 

''ATHEN,, motörü lS ikinci· p:ıru lS lkınciteşrinde gelip yük 
tiııde bekleniyor. ROTTER· çıkarac<, ayni zamandaLONORA 
~M, HAMBURG ve BREMEN ve HULL için yük alacaktır. 

yük alacaktır. THE GENERAL STEAM 
.'YALOVA. vapuru 22 ikin• NAVIGATlON CO LTD. 
. ırinde bekleniyor. BREMEN "Al>JUTANT,, v puru 5 lltln· 
'tı hareket edccekt ıt. tit ~ınd ~lıp LVNU rçın 
.''MACEDONIA,. v ~ pu u 29 }l k Pl?c~kt•r. 
~Cıteş•inde bekleniyor. ~OT
"'DAM, HAMBURG ve B & 
tN için yük alacaktır. 
''h 
••ıOREA,. vapuru 1 B r ci 
Unda bekleniyor. ANVı:RS 

k liAMBU.(G li aı ı.ı ı 
çıkaracaktır. 

ERICAN EXPORT LINES 
it: EXPO T STEAMSHIP 
• CORPORATlON 
E.xr A VIA. vapuru 12 lk:n. 

tşrinde bekleniyor. NEVYORK 
~Yük ıılacaktır. 
E'.xıi!BITOR. vapuru 18 
~itc~rinde bekleniyor. NEV-

• "')( •çin yük alacaktır. 
~ ~PRESS. vapuru 26 ikin· 
ftıııde bekleniyor. NEV-
lll( İçin yük alacaktır. 
~GONTZ • vapuru 28 
R~ş~i?de bekleniyor. NEV
l •çın yük alacaktır. 

;k~MOUTH,, v•puru lS Bi· 
R.K"~n.da bekleniyor. NEV

R.••F.'Ç•n yük alııoektır. 
• ., MF.N ı H SCHULDT 

tL . HAMbURG 
ıı.}Sc.. motörü 1 S iki ne·· 
~ e b.,kltn yor. ROTTER· 

·. HAı"18Uı<.G v~ LREMEN 
Yuk alacaktır. 

s_ı.:.VICE MAKi l lMt: 
ROUM N 

BUCAREST 
"f r LAL .. v· purıı 26 I' :nci

,,., o de US'I ENCE, S LINA, 
{., t.A 1l'~GALA1 Z ıık' aı nııısı 
'! Ul\IA limanları için yiık ala· 
caktır. 

uLı~ NORSKE MIDEL· 
HAV':> INJE 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 12 

lkincıteşrinde beklenıyor. BEY· 
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ lımanları için yük 
alacaktır. 

·'SAN JOSE., motö ü 6 Bi· 
r'ncikanunda bekle.,iyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
lımanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki derişiklik· 
!erden acente mesulıyet kabul 
etmez. 

Daha f1Zla tafsilat için Bi· 
rincı kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur act!ntıılığına müracaat 
edılmesi rıca olunur. 

Telefon : No. 200712008 

Cınsi 
lacıvert 
k\lmeş 

Sarı Pstal 

M~tre 

400 

00 

Çift Beher fiati Tutarı Teminatı 

OJ 230 920 69 Kız öğretmen 

300 345 1035 
okuluna 

78 Kızılçullu öğ· 
retmen oku)u.,a 

Y11k rıda 1' ce ikleri yuılı ıkl kal m ih<iyaç 7/12/937 salı günü 
sa t 16 da Lü"um· tte Külıür D rektör üğünde açık ekaıltme ıle 
üst ı le ktır. Nümune ve şartııaınelerı görmek istiyenler her gün 
Kütür D.tektörıüğü ıe mür caat etmelidir. 

Bu işlere girmek ıstıy rlerd~n ş•rketler e yabancı tabaalılar 2490 
sayılı kanunun 3 ve 4 üncü m ddelerınde yazılı vesıkalarla eksılt· 
meıere gıreb lırler. 

lsıe · ıle ın bt'Il g'in ve saıtte lomisvona mu acaatleri. 17-21·28-3 

Devlet demiryollarndan: 
M•ıhammen bed~li ile miktar ve vasfı atağıda yazılı traversler 

26 11 937 Cuma ı,:ünü sııat 16 da kapalı zarf \lsulile lımirde ıeki· 
zıncı işl~tm· id ıre bınasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isti· 
yeni rin S<844 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
t11yin ettiğ vesikalarla kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe gir· 
mrğt m ni kanuni bulunmadığ na dair beyanname ve teklifleri 
ayni gün saat 16 ya 1 adar komisyon reısl ğine vern elcri lazımdır. 

Bu ışe at şartnameler 8 inci işletme komisyrınunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 16 18 3998 -

Cinsi Eb'adı Mıktarı Muhammen bedeli 
Lira Karuş 

Çıralı ç1m travers 2 60X0 25 XO lS 3000 7312 SO 
Muhammen bedel 68250 lira olan 30,000 a f't normal hat çam 

traversi 30 lkinciteşr n 937 Salı günü saat 15 30 da kapalı zarf 
usulile A ıbrada idare binas nda satın a 'ınacaktır. 

Bu işe g.rmek istiyenlerin 4662.50 lıral k muvak at teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesi~ alaıı ve nafıa müteahh k vrsikas ve 
ıeklıllerini aynı gün saat 14,30 e kadar komisyon reis ığine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 341 kuruşa Ankara, lzmir, E'kişehir ve Hayd•rpaşa 
ve:ı.neler.nde tatı.n•aktadır. 16 18 20 22 42-13/4015 

İzmir lkinc. Hukuk Mahkeme· sına karar v rılrıııştır. 
sındeo: Tarıhi ilandan itıoarcn yedı 

lzmirde oturan Mahmut kızı gün içinde mezlıür borcu öde-
Emine tarafından Pazaryeri ma· me :ı iz veya diy c ğinizi ııyni 
hallesinde Alaybey C. 9S sayılı müddette şifahen veya yazı ile 

memuriyetim ize Dosya No. 
evde Mustafa oğlu Bay anı Ali 37 /1279 a bildirmezseniz rehi· 
aleyhine açtığı boşanma davası nin paraya çevrılmesi yolu ile 
sonunda: Tarafların boş nmala· icraya devam edileceğı ilanen 
rına ve gcçirnsizlıkte kabahat ihbar ve t bliğ oiunur. 3S6 
müddeialeyh Alide bulunduğun· 1------------

dan hüküm tarihinden itibaren lzmir Birinci icra Memurlu· 
ğundan: 

yeniden bir sene müddetle ev· Bay Rüştü taraf:na: 
len emesine ve Celaletin ve.a- ikinci Süleymanıyt: mahalle· 
yet hakkının Emine uhdesine sinde Yüzbaşı H san ağa so a-
verilmesine ve her haftıı pazar ğında 100 sayılı evde ıken ha· 
günü altı saat babası Aliye gös· len ikametgahı meçhul bulunan 
terilmesine ve küçük için hü· Emlak ve Eytam Bankası lzmir 
küm tarihinden itibaren ayda şubesine T. L. lSO Yüz elli lira 
yedi buçuk lira nafaka takdiri e borcunuzdan dolayı namınıza 
aydan aya Aliden alınarak Eıni· çılcarılan ödeme emri ikametga· 
neye verilmes ne ve masarıfi hınızı tcrkeylemenız hasebıyle 
muhakeme olan 1274 kuruşun bila tebliğ iade edılmiş zııbıta· 
Aliye yükletilmesine temyiz yolu ca da aranılmanıza rağmen bu-
açık olmak üzere AI.nin gıya· lunduğunuz yer Öğrenilm.miş 
bmda 21-10-937 tarihinde karar olduğundan ilane? tebliğ t j(a. 

sınt1. ... , .. , Vt:U 1 Hlı lf. 

verilmiş olmakla H.U.M.K. ouo Tarihi ilandan itibaren yedi 
maddei nm>hsusas na tevfikan gün içinde mezkur oorcu öde-
tanzim kılınan ihbarnmae, Ali- meniz veya diyeceğinizi ayni 
n'n e!yevm ikıımetgahının 'lleç- müddette şifahen •eya yazı 
huliyetine mebni mıhkeaıe di- ile memuriyetimize Dosya No. 
vanhanesine talik kılındığı teb· 37/123Sl e bildirmezseni.z rehi· 
J f makamına kaim olmak üzere nin paraya çevrilmesi yolu ile 
keyfiyet ilan olunur. icraya devam edileceği ilinen 

ihbar ve tebliğ olunur. 673 

Torbalı Tapu Daiıeainden: lzmir birinci icra memurlu· 
Dağkızılca nah yesinin Düğün· ğu .. clan: 

tepesi Nam koca ~ağbozuğu Bayan Cenapın Emlak ve Ey• 
mevlcıin'.le, doğusu ormancı Ce· 

tam B kuıncla ödünç aldığı 
mil ve Yetim Ali ve yol, babın 

paraya m abil ban kay ipotek 
çay, kuzeyi Gökçe oğ u Ali ve eylediği lzmirde Göztope i .. 
Mecit, güneyi Karabudak Hüae- bey aokatında 15/17 Ne.lu tar 
yin ve Abdıl karısı Döad- u • kaydına gore sa~ iar.ce ve lb· 
zileri ile çevrili tahminen 16 rahim, solu ve ar' sı nailfrezitı:.
hektar miktarında bağ ve tarla minh arsa, önü ll'>ıtbev yolu 
nahiyei mez:kürden kara Mehmet 

ile çevt :li haneye k.1pıdan gltt,. 
oğlu Mehmedin 289 tarihinden· lince bir sofa üz ~ 
beri babasından intilcalen bili 

iki solda bir oda, s'>ldan bir 
senet tasarrufunda iken vefatile 

merdivenle yulcan çıkı ldtlcta ~ 
oğulfo.rı Ahmed ve Şükrü ve sandık oda11 ve bunun altısı 
kızları Ayşe ve Fatmaya sonra bir mutbak ve sofadan M ı., 
Ahmed ve Şükrüniin de vafatla· rafı çıkılır bir kapı, alt ~ 
rile karıları Zahide ve Emine ve 
kardeşleri Ayşe ve Fatmııya iki odası ve sokağa çılo · y~· 
miinhHır oı..,, namlarına yeai· dan bir kapısı vardır. Ve öafl 
den tescilini ıhtiyar heyeti ilmü- demir parmaklıkla çevrilmiş 
haberıle istemektedirler. 1500 lire kıyme İ,l e olsa bıı 

Bu yerin 304 tarihli esas yok· evin geQCn seae yapılaa sa ı 
lama defterinde T.sani 89 tarih 2280 saytlı kaauna g/lre 8Cl'i • 
ve 89 mımaradan naklen teabit bırakıldığı halde bir nci sene 
edilmiş ise de lzmir ve Anka· taksit borcu muayyen vadeatad. 
rada kaydı bulunamamıştır. Bu ödenm dikinden bu hüküm QI'• 

işin tahkiki için 26-11-937 gü· tadan kalkarak evin yenid 
nünde m~halline gidilecektir. mülkiyeti açık arbrma sureta. ve 

Bu yerde alalcaıı olan veya 844 numaralı Emlalı: ve Eytam 
her hangi bir suretle hak idd a Bankası kanuau muoilı6G• 
eden varsa belgesile birlikte 10 ce bir defaya mahsus olm 
gün içinde Tapu dairesine mü- §artileartırınası 20-12-1937 ~ • 
racaat eylemeleri. zartesi günü saat 14 de ic 

Torbalı Tapu Dairesinden: dairemiz için o yapılmak iller 
Karakızlar köyünün y arınardı bir ay müddetle sablığa ko-

mrvkiinde şarkıın Sapancı oğlu ouldu. 
Bekir, g~rben M,,.hmet çavuş Bu ıutırma neticesinde s 
veresesi, şimalen Haf.ze, cenu· bedeli her ııe olursa olsun bor· 
ben Sivslı oğ. veresesi ile çev· cun ödenmesi tarihi 2280 numa• 
rili, 378S Hektar ild:mn t ralı 110 n meriyete gttd' · 
ve tarla mezkur köyden Hacı t rılıten sonraya müsadif olması 
oğlu M11stafanın 4S ed n ri bil kıymetine bakıl y..rak 
babasından intikalen bıla sened en çok arbranın üzerine ıhalesi 
tasarrufunda oldutundan namına yapılacaktır. Satıt 844 numaralı 
tescilini htiyar heyeti ilmı.habe· Emlak ve Eytam Bankası kar.u· 
rile iıtemektedir. nu hükümlerine göre yapılaca· 

Bu yerin Tapu kaydı yoktur. ğından ikinci artırma yoktur. 
Bu işin tahkiki için 28-11-937 Satış peşin para ile olup müş· 
gününde mahalline gidilecektır. teriden yalnız yüzde iki buç~ıı: 
Al delliiliye masrafı alınır. 

akası olan veya her hangi bir ipotek sahibi alacalclılar dit r 
suretle hale iddia eden varsa alakadarların ve irtifak hakkı sa· 
belgelerile biıl.kte Tabu daıre· · 

hiplerinin gayri m'!nkul üzerin· 
sine müracaat eylemelerı. deki haklarını hususile faiz ve 

1 B 1 M masrafa daı' r olan iddıalannı zmir irinci cra emurlu· 
ğundan : işbu ilan tarihinden itibaren 

Bayan Zehra Sabriye tarafına: yirmi gGn içinde evrakı müsbi· 
telerile bırlikte memuriyetiınize 

Reşadiyede Hüseyin kaptan bildirmeleri icabedP-r. 
sokağırda 6 sayılı evde iken 
halen ikametgahı meçhul bulu· Aksi halde hakla•ı tapıı sici· 
nan Emlak ve Eytam Bankası lince malum olmadıkça paylaş· 
lzmir şubesine T. L 463, 12 madan harıç kalırlar. 30-11-1937 

döıt yüz altmış üç lira oniki ku· tarihinden ıtibaren şartname 
ruş borcunuzdan dolayı namı· herkese açıktır. Ta ip olanların 
nıza çıkarılan ödeme e nri ika· yüzde yedi buçuk teminat akçe i 
metgahınızı terkeylemeniz hase· veya m.lli bir banka itibar mek· 
biyle bila tebliğ iade edilmış tubu v~ 37/1199 dosya numa· 
zabıtaca da aranılmanıza ra~me.ı rasile lzmir birinci icra memur· 
bulunduğunuz yer öğrenilmemiş luğuna müracaatları ilaa olunur. 
o.duğundan ilanen tebligat ifa· H.iş. No. 28S 
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb . 
r'!hl .ri rahntttız nlanlnrn h i/P Doktorlar hr:ınu favttivP PJP.r/er. . · · 

~~~~~~!;!;~~~~;;::;;;~~;;;,;~;;;~;;ı;-==mt:il&!lD~laı:ıl----Elm--•----------------....................... .. 
1 N o N Ü Cad No ıo 

Atölyede Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ye bilumum fotoğrıfçıhkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

. ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evnk 

istinsahları ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

A M A . T Ô R . 1 Ş ı· E R l 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nef a· 

setle yapılır. 
IZMlR: Emirlcrzade çarşısı . No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 T t lgr,f: Rüstem lzmir -M TAL L U '' D Lambalarını 

Siz de tt alırsanız 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada ~örürsünüz. 

L 
. Cevfik Baykent. 
Elektrik • telefon vemalzemeı;i deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili · 
Peştemalcılar 77 • 79 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağınÇaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

. . ' 
Otelimizin' bütün mC?bilyası tccdid; edilmiş ,· soğuk ve· sıca~ su 

banyo daireleri' ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve mÜşterilt:rimizin · her türlü · istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler ~mutedil ~ve b

0

er keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karalCol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 

.. ·.ı. . 
• • . J.-

.Haraçci ka~deşler 
~Jlk obilya ve mefru at 

.......... ı mrlnlze • e d. 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kend! 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite dalla . iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayati· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memu lara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

HAYllETTilt 
~İUll 

ı. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

En .~·iızel pozlar 
çekilir. 

Amatör işle1~ 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 
) ,: • .. ~ . t ' . . .• 

·-----------------Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

/kinci Beyler sokalt 
No. 68 
Telefon 3452 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan 
balgam ve saire ta

hlilleri yapılır 
M.ilracaaı yeri: 

İkinciheyler sokaJ; 

Telefon 3869 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorsle1 

markah bir motör satılıkbr. Gör· 

mek istiyenler seyyar muhabir• 

miz B. Yusufa veya Şemiklet 

köyünde bahçesindeki adamın~ 

müracaat etmelidirler. 

' .. ' .. . . .:. . . · .. '·.. . , . . : :, . . . . . . . . . '·'t. · ......... . 

1 - .... 

Norye~yanıu ha1is Mo~i;-µa bal~kyagıdır 
iki defa süzülmüştü~. Şerbet , gibi içilir 

I amdi : Nüzhet Çançar 
' . • · e 

Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak /zmir 
. :~ ... ~.p. .. : . . .. ·, •. . . . . . ' .• • ...... . 

' ·: ·. • ~ .'. _. • . - : '! .... , , : ·/ . .. - ı r.: • ,. ':."' 

· leri geliyor 
r 

f(uvveti çok, fiati az, masrafı az. mukavemeti pek . çok 
ve cihanın en beğenilmiş . otomohilleridir 

• 

Vedcelk 1Pa1rçaOa1r mevclYlddu11r 
., 

Oldsomobil otomobilleri de her IQr)Q evsafı haiz, ~ağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
. Birinci kordon telef on 27 4 

' 


