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S. D. S. D. 
Pazar Sabah: 6,52 Akşam: 16,48 
19 Ôğle : 11,59 Yatsı : 18,24 

Teş. sani 
1939 

İkindi :14,35 imsak: 5,08 
Ntlahaaı her yerde 5 kmuttar 

Günü ge~miş nushalar 25 kuru tur 

Hey' etimi~ Londraya Gidiyor 
- • 

Alman devlet reisi, ordu kumandanlarile görüşi~yor 
Büyük Alman taarruzunda kıyasıya harp edilecek 

Hitler'in Kararı 
lngiltere yıkılıncaya kadar 
harbe devam edilecek! 

iki mıntaka tama mile Almanlaştırılacak. Bütün Çek
yada sık sık nümayişler oluyor. Te.vkifat yapılıyor 

Dokuz üniversiteli kurşuna dizildi 

A lmanlar da beyanname atmafa 
ba,ladılar. lngilizler bir deniz 

üssünün Tes;m /erini aldılar 
Londra, 18 (A.A) - Hava kuv. yareJeri, bugün Alsas, Kulmar .. 

vetlerinin dün Almanyanın şimali Molhor üzerinde uçmuşlar, bazı F . 
rarbisinde bir keşif uçuşu yaptıklan ransız balonlarını düşürmüşler ve be. 
ve mühim bir deniz üssünün f otog - yannameler atmışlardır. Franm 
rafını muvaffakiyetle çektikleri ha- tayyareleri de, Bad ile Karaormaa 
va nezareti tarafından bildirilmek- üzerinde uçmuşlardır. 
tedir. Paris, 18 (Radyo) - Alman tay. 

Roma, 18 (Radyo) - Alman tay- -Devamı 3 ncil aahiftde -- ----=400X>------
Müttefiki erin ha

va kuvveti 

Kısa bir zamanda 25 bin 
· ·matın bidayetindenberi devam etmek-

tedir. Birçok mektepleri ordunun t • t • t • •ı L 
binaya ihtiyacı olduğu bahanesiyle ka avvareCl ye lŞ iTi eCeR 
patılmıştır. Geri kalan mekteplerde 'J J 
Almanca lisan dersi mecburidir. Bu-
nunla beraber Alman makamları dik- K d d 1. d l h J 
kat.e şayan bir mukavemetJe karşılaş- ana a a ta ım mey an arı azır •• 
maktadırlar. Halk Almanlara karşı 
boykotaj yapmaktadır. Sık sık ini te- Sa. d 25 ·ı dol 
zahUrler vukubulmaktadır. Konu!an DlyOr • '-'De e mi YOD ar 
memnuiyet.e rağmen birçok Ceklel' S f ... 1 k 
MGnih ıuikastini .takip eden .. günler ar Cdl CCC 
zarfında Uç renklı Çek rozetını tak
mışlardır. Hudut kıtalarının hususi 
müfrezeleri bu rozetleri sökmekJı
meşgul olmuşlardır. O sırada Pragde 
6.000 kişi tevkif ve hapsedilmiştlr. 
Bunlardan 600 U temerküz kampları
na gönderilmiştir. Çekler Münib su;
kastinin Gestapo polis teşkilatının e
seri olduğuna kanidirler. Bu hususta 
Pragda binlerce risale dağıtılmıştır. 
CemberJayn, Dal•dier ve BenP-~ tara-

• fından sôylenen nutukların metni rek-
. . .. lam neşriyatında kullanılan isim!er 

A k D Pratdan Itır söriinut taşıyan risaleler şeklinde halka dr.jh-
S ere a vet Avusturya hududu, 18 (A.A.) - mıntakalara yerleştirilmektedir. İşgal tılmıştır. Prag polisinin gizli raporla-

Havas ajansı bildiriyor : ordusu zabitleri ailelerini -Almanyadanl rma göre ge~en Eyhil aymdanberi 
11nWHCNen"tımz mikuv~~:~~~ .. tf. Bohemya ve Moravya pr~t.e~tor~- ~tirm~ğe davet edilmektedir. Muhtarl Vlataya şehrinde hücum müfrezeleri 

- -uu: sındaki Alman makamları gızh talı- ıdarenın Almanlaştırılması muhase - -Devamı 3 neli aahifede -
nl yapmamıt 316 dahil 335 dabı1 Pi mat almışlardır. Bu talimata göre r=00=-----
)'adeler ile harp sanayi sını~an. as. mezkQr makamlar Bohemya ile Mo- G Kı o 
kere sevkedileceğinden .şımdıden ravyanın tamamiyle Almanlığa temes- A b 
hazırlanmalan ve celp puslalarını sUl edebilmesi için lizımgelen tedbir- • azım r Q" şere-
aldıklarında htmen şubeye gelme leri alacaklardır. Alman makamatı Y 
leri llzlmdır. yahudiler aleyhindeki kanunlardan fı• •ı • ~ 

2 - Her erin evvelce vermiş ol istifade ederek Çek firmalarına Al- rne verı en zıya et 
duğu adresinde celp pusluını gön man komiserleri ikame etmektedirler. 
derilecelinden adresini deği4tirm Skoda ve Sbrojovka gibi büyilk silah 
ıfndan dolayı celp pusJasını almıya- fabrikalannda Alman amelesi imkin Londra, 18 (Rad,o) - ı ... ntere htlldimetı:, bir milddettenberi Loa
eak olan erlerin dahi ce!pnamesini nisbetinde Çek amelesinin yerini aJ. drada bulanan Tlrkiye askeri he~eti reisi General Kazım Orbay " 
beklemeyip arkadaşJariyle bfrlikt maktadır. Ecnebi memleketlerde ya- refikası .-.fiae Karttan otelinde bir ziyafet vermittir. 
tubeye gelmeleri mecburidir. Gel sayan Almanlann memlekete avdeti Ziyafette hariciye nazın, Batler ve refikası, TUrla"ye aefiri Rtlttfi 
nıjyenler hakkında kanuni muam Üzerine Alman unsurları eskiden ta- Aras, lordlar, marepllar, yüksek rütbeli kara, hava ve deniz aubayları 

.._lf'lıiılı6iiliiliiiilaciiaiiikiiıitiiiıriiı. _ ... _____ ,... mamif le ~lerle meskun bulun&n hulunmuıtur. 

lnsiltere kralı, Almanya üzerinde uçan lnaı"liz tayyarecilerini telm"k 
edi yr"I",. 

Ottova, 18 (A.A.) - Az ml "ki Kttm\da.da l ·r imparatorhık ta!')'aft 
haft:ıya kadar fıw"ltn , Kan:tdt, A- ı ku rsları me tezi a ılma;,ı için bir an-
YUSll.lr~lya \ "e Yeni Zel<\ncla. · rasında -Devamı 3 ncü ;4lhıfede -

-....... 
1 
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19 T.,srini•ani llJ39 PJ\ZAR c ANA nor.uı 

1--'ranstz kabı nesi A DY oı 
Eliz :ı sarayında 

toplandı 

Mullietnel bir Komunizm 
akınına kar 

Bohemya ve Mo· 
ratJyada tedhiş 

başladı 
bugünkü program 

Saat. 

Pari•, 18 (Radyo) - Frnn•ız na
zırlar meclisi bugün Elizaua toplan
mıştır. Başvekil Daladiye. a•keri, si
Yasi ve ikti"adi vaziyet etrafında i -
zalıat vermis, Lond:-a konserinden 
bahsetmiştir. Bar Dalad'ye, İngilte
re - Ftan.a ara'1nda ikfündi iş bir -
liği bah•inde ehemmiyetle durmuş • 
bu anlaşma netice~inde varılan me -
Rud neticeleri ehemmiretle tebarüz 
ettirmiştir. 

ı 
12 30 Program \'e nıemlekec saat ıı... 

it af ya, 

-Baştarafı linci aahifede
efradına ait 30 ceset çıkanlmıştır. 

12 85 

Berlin, 18 (Radyo) - Alman :ıjan- 12 50 
sının neşrettiği bir tebliğe göre, Çek-

m l. lyon b yüz bin kişilik bir ordu ile yada bütün üniversiteler kapatıl:nış-
tır. Son nümayişlerde suçlu oldukları 

varı. 

Ajans ve meteoroloji hab~r<e-
ri. 
Türk müziği :Yeni bestekar
ların müntehap şarkıları 

Ankara radyosu küme ses ve 
saz heyeti. 
İdare eden: 1esut Cemil. k l h l t anlaşılan dokuz üniversiteli kurşuna hare ete ge meğe aZfr a mış ır dizilmiş ve pek çok Cek gençıeri cte 

Londra, 18 (Radyo) - Röyter a
jansı; bolşevikliğin lfalkanlara \'e 
Akdenize akın akın intnesine mani 
ılmak için, İtalyanın bir milyon '.Jeş
yüz bin khilik bir ordu beslemekte 
olduğunu ~e bu maksadla , eylülde 
silaha çağırdıgı rno2, 1993, 1910 ve 

1913 dbğumluları terhis etmiyeceği
nl haber vermekted:r. 

kk k . h t·· 1 .. t b hnpsolunmuştur. 
kulması ha ında ı ~r ur_u eşe • Paris 18 (Radyo) - Son gelen !ıa- 1 00 

13 30 14 80 Müzik (küçük orkestra
Şef: Necip A.skın) 

)taliye nazırı Pol Reyno da, rnn 
Londra seyahati ve İngiltere maliye 
nazın ile yaptığı görilşmcleri an!at
nıı~tır. 

-=*=-
Lublin Y·ıhu<liler ( 

doldu ve taştı 

Roma, 18 (A.A) _ Roma rad -
yosu dün geceki neşriyatında şöyle 
demiştir: 

İtalya komiinizmin Balkanlara so.. 

büse İspanyada yaptıgı .. gıbı ı;ıu_ka,- berlere ' göre· Almanya hükumeti, ıg 05 
vemete hazırdır. Eğer boyle hır ıhtı- Pragda örfi idare iliin "etmiştir. Bu
ma! vücud bulur'~ bu ~erhal İtal;ya- nun sebebi, Çeklerin galevanıdır. Bu- 1 25 
nın 1 panya harbındekı kadar azım- gün 9 üniversite talebesinden baska 19 00 
kar mukabelesi ile karşılaşacaktır. üç ~abita amiri de kurşuna dizBmis- 19 30 

~~~~~~~---~~~~~~~-~ 
tir. Kafaları balta ile uçurulan üniver- 20 30 
•ite!ilerin yegane kabahatları, evvelki 20 45 

A gün yapılan nümayiş esna ında göğ'is-

pa r ameotosu !erine istiklill rozeti takmalarından 
lbarettir. 

HolianJa Mısır 
Almanyayı protesto Bitaraf kaynaklardan alına'ı ha-

Parıs, 1 8 (Radyo) - Yahudile - berlere nazar-an, Çek;·a Cumhurreisi 
tin Transferi, tazyik ve cefa altında etti Du""n Kral Faruk'un nutkuyle arıldı. Haşa, köşkünde haosedilmis ve mütca-
devam etmektedir. Yahud; yuvası ~ 1<ıben hasta bulunduğu işae olunmu~- 21 30 
olmak üzere ayrılmış olan Lublin , Amsterdam, 18 (Radyo) - Hallan- M 

1 
• ' h d tur. 22 00 

tamamen dolmuştur. Buraya, ayın da hilkümeti; bitaraflığını nazarı uik· JSlr llOJ tere ye yar Jffia azır J7 Pari•. 18 (Radvo) - Almanlar. 22 15 
onundan beri 45 bin yahudi gönde - kate almıyarak Hollanda üzerinden 1 ~ l"'ekva Cumhurreisi Hasavı zorla racl-
rilıtıiş ve tarin edilen tecrid mınta - geçen Alman tayyarelerinin, bugiln iki Kahire, 18 (Radyo) - Parlft.men- yardımı ynpma~a llmade .. b1:'1un_duğu- ;

0 
istasyonuna götilrmOşlH ve Cek 22 25 

ka•ına da yüz elli üç bin kişi sevko- Hollanda avcı tayyaresine de ateş et- to, bugün kral Farukun bir nutkiyle nu söylemiş, adalet ve hurrıye_tın za- ,.,,illetin" bir mesaj verdirmişlerdir. 23 25 
l~nmuştur. Lu eline gönderilen yah1:'- tiklerinden dolayı Almanya nezdinde açılmıştır. Kral; lif ısırın, ingiltere ile fere ulaşacağından llfı~ır~n emın bu- Has~: bu me•ajında, Alman zabıtn 
dılete, yiı'mi dört saatte 12 saat ış şiddetli protestoda b~lunmuştıır. olan ittifakıııda sadık olduğunu ve her lunduğunu ilave eylemıştır. teşkilatına karşı gelmekten sakınma-

Program 
Memleket saat ayarı, aj a113 
ve meteoroloji haberleri. 
l\Iüzik (radyo caz orkestrası) 
Çocuk saati 
Türk müziği (fasıl heyeti) 
Konuşma 
Türk müziği. 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Re
~at Erer, Fahire Fersan, Re· 
fik Fersan. 
Okuyanlar: Semahat Özden
se~, Necmi Rıza, Melek Tok
gf!z. 
Miizik (cazband - Pi.) 
l\Iemleket saat ayarı ve ajanı 
Ajans spor servisi. 
haberleri. 
l\lür.ik ( rszbnnd - Pi.) 
23 80 Yarınki program v 
hpanış. 

---*·-~~ l!'ötdl!rülmektedir. Bunların çoğu , Alman tayyarelerı, kendilerini ta- oo , 1 nı Çek milletine tav•ive etmi• ve ek-
ha,ratlarından usanmış bulunmakta- kip eden Hollanda tayyarelerine şid- L d Ll"manlarımız •ini vannnların. kendilerivle berah->r 
dır. detli bir. ateş. açmışlarsa da bir 1arar on r a Çek milletine de fenalık '-npmıs ola- ltlüttefiklert 

vermemışlerdır. Hollanda tayyareleri. / :aklarını dil•!lnmelerini bildirmiştir. * Alman .tayyarelerini kaçırtıııcava ka- /c. imattıda alınan /cin 2 7 mi/yon ira Parls, 18 (R~dyo) - Prnıtdan bc.1-E"azıkta Atatürk gil lÜ dar takıbata devam eylem;şJerdir. ' 1<a l\foravy"da ve dnha bircok mıntn- -Ba,tarafı linci aahifed"'-
Elazıg, 18 (Hususi) - Atatürkün o*o - mühim kara:-far ayırmışız ,kalarda örfi. !da~e. ilan edilmiotir. Çek- !aşma yapılecaktır. Pek yakında bu 

hava kuvı;eti 

F:!&zı~a gelişinin ikinci yıldönilm!l me- s· Al Amsterdam, 18 (Radyo) - Gaze- Atina, 18 (Radyo) - Tilrkiye hü- erden _40 hın kışı A.lmanl.nra kar•ı hususta Londrada ve Otto\"ad9. ayni 
taslm!e tesid edilmiş, Atatürk bilstüne lr man Va pUrU teler, dün Londrada toplanan yüksek kümeti, yeniden yapacağı ıımanlar 1<nvmaga karar vermı. lerdır. Bund~n zamanda bir beyanname neerolunacak-
Çelenk!er konulmuştur. J harp meclisinin aldıjj'ı kararlardan için 27 milyonlira tahsisat ayırmıştır. dolavı, caddelerde A!n:ıan tankları ıle tır. Kanadada tesis edilecek olan bu 

skoçya arıhfa"'tnda bahisle uztın makaleler yazıyorlar. İnşaat, yakında başlanacaktır. top bataryaları ırer._dırılı;ıekte ve. Çek- merkezde mütt~fik kuvvetler için 
13 °- d" 1 • \er bu suretle tehdıd edılmektedır. 25.000 tayyareci yetişecektir. afrada ı'lk tu"tu'"n yetiştiril ı k l d Matbuat, alınan kararların çok mil- B 1 d 18 (AA) p d b·ı 

ya ll <rn ı hlm oldu"unu ve nihai z:ıferi temi.. . . ~ gra • · · - rag an ı - Canadien Press'in bildird:ğine gö-
.. y · sene " y f d dırılıyor: re bu iş için Amerika Birleşik devlet-.oafra, 18 (Hususi) - en~ · . - Londra, 18 (Radyo) - Glarya a- ne matuf bulunmakla beraber, har.. a an tr Von Nelrath;n talehi üzer:ne H~c- !erinden ingiltereden ·e KaııadadP.n ~in ilk tütün mahsulü Bafraya ındırıl- d d k t bin uzarna•ına da mani olacağın• h• L

0
n ı t klf ~·ı · t" " k h ı b t ı· ı lııi • bu mu"nuebetle merasim yapıl- ın a i Alman vapuru. skoçya açık- Anı<terdam 18 (Rad ·o) - Siyr.<i . . :• ye c ev e"ı mıs ır. ,;e ma - atı in a ım tayyaresi satın a ına-

Iarında lngi'iz harp gemileri tara - kaydetmektedir. h h k 
1 
! v·ıh 

1 
} . ·ıe !ual fıllerıne !"elen malfımata ıröre Har ha caktır. mı ır. fından yakalanmıştır. Bu vapur, A- Paris, 18 (A.A) - Almanya her mLe a lıd; rasT' dı. e mına kı alla~ına Almanlarla birl'ktP hizmet etmek ü- Monlreal Starın dediğine göre adı·-

merikadan aldırrı buğdav hamule - halde harici siya<et mağlubiyetleri· eopo un, an ınavya r 'ere bir milvon Cek'n silah altına a d" .... b J k l b k ı d -=+=- - ' ı· k llk miirac:ıatederek sulh iç:n tavassutta 1•1 -nm•·ına 1 . ı" ·k· ·' : ·- . 1 ıkyuz1 u .".adca oa.n ~.mer. ezer e siyle dolu idi. nin netice,; olarak dahi ı arı~ı ( ı · • ., r aır Hr ararnamp ım7.n ıo b k t ı ö Cephe Je t Tazı"ye f !ar içinde bocal.arken ve açıkça te - '>ulunmalarını rica ettikleri hakkında- •tmek üzPre Be lin d t d'I . . r ı ~ry a;,ıyn e .. ıın . ı ı ~~:_:: g re-Uı Y ı • °'"' reddüdler gösterı'rken Fran<ız - İn . ki haberleri katiyyen tekzip etmekte- p "ıs ( r e ave e ı mı~ Hı. ce ır. a ım. goren erın mı - rı ;;a-
,r ra~. A.A.) - D. N. B. aJansı mania daha zıyade artacaktır. Du mer-

- Baıtarafı 1 inci sahifede - Te bEg" 1 er ıriliz milşterek harp herek eti yalnı7 ır. bildiriyor: kezlerin ilk seneler icin 25 mil~·on ,ıı,. 
Tareleri, bugiin İngi~tere ve Fr~n - askeri ve siyasi değil. ayni zamanda 00000 Bir miiddettenhE'ri eski r•i•icumhur Jarı bulacak olan ma'tafı ing:Jtere ile 
•anın en uzak yerlerıne kadar gıt • - Baştarafı 1 'ne; ıahifede - iktisadi ve mali sahalardan da ta - Alman ya Bene• il~ münasebette bulunan mü- Dominyonlar tarafından taksim edile-
llıiılerdı"r. Fransa da Bordoya kadar mamiyle tahakkuk ettirilmiştir. Dün "evver bır Çek ırruhıı az cok miihim cektir. 

1 Parls, 18 (!ıadyo) - Fransız ka- L d d t ı an ·"'k•ek harp k t h k tı 
Ve İngiltere de Şetland ada arına u- on ra a op an JU - Be' ika 1 sıkı 'ırı or 'l'lU aveme . are e eriyle Bohem,-q Londra. 18 (Radvo) _Hava reza-~anan Alman tayyareleri, yalnız be- rargiihının 152 numaralı resmi teb- meclisi iki demokrasi arasında mev- Ç Y ş, Y ,foravva hımave idare•inde asavisi retinden bildirildiğine göre, İngiltere 
•annameler atmıslardır. İngiliz ve liği: cud tam anla~manın canlı bir misa- Paris, 18 (Radyo) - Almanya, ~n1mağ-a troebbiis etmektedir. Bu h~- hükumeti Amerikaya ~·eniden 400 ta-
"ransız avcı tayyareleri, dUşmnn ha- Cephenin muhtelif noktalarında lidir. Galip gelmeğe ve nazi taarruz- Belçikayı sıkıştırmakta İngiltere aley- ,.eketleri idare edP'llPr h;lha•<a ;·ilk- !im tayyaresi sipariş etmiştir. Gecen 
a filolarını takip ederek uzaklaştır - topcu ateşi ve ileri karakollar nrasın. !arına toptan bir nihayet vermeğf hine harekete gelmesi için teşvik eyle- '<'k Cek mektenlerinde hulunııvnrlaı·. sene ısmarlanan ta,yyareler hazırdır 

"'lışlardır. !nıriltereye giden Alman- da faaliyet müşahede edilmiştir. kat'iyen azmetmiş olan bu iki mem - mektedir. B>ı un•urlar 28 '!'. evvelde \•e 15 t••ri- ve hemen yola çıkarılmak üzeredir. 
~a tayyareleri Belçika, Fransaya gi- Paris, 18 (Radyo) - Fransız ka- Jeket ür:erlerine aldıkları vazifede n;sonide Almınlnra t<>cavUz ettikle- •·---
denler de !~içre üzerinden üslerine rargahının 151 numaralı resmi teb - hiçbir noktayı ihmal etmiyecekler - Be~rad sokak'arında rinden vilk•ek C•k mektenleri üc sene M"" h" b" h t 
dönmüşlerdir. !iği: dir. "6 mün~<>.tle _kapatılmıstır. 9 rek kur•u- u l m ı r se ya a 

lngı'lı'z tayyareleri de, şimali Al- Cephede kayda şayan bir hadise -·** çarpış'Tla'ar 'la dızılrııs ve bir t8kım nümayişçiler 1 t ~e tevkı"f ol t Belgrad, 18 (Radyo) - Yu"'os -llıaııya üzerinde alçaktan uçarak ' o mamış ır. . B } d ' unmuş ur. " 
lnühim bir deniz üssünün resimlerini Dilşman tayyarelerı, Fransanın b~- er in e Belgrad, 18 (A.A.) - Ağrarn so-

0000 
lavyanın Ankara sefiri, bugiln bu. 

aJına"'a muvaffak olmuşlardır. zı mıntakalarında uçmuşlar ve takıp kaklarında müfrit partilere mensup raya gelmiş, hariciye nazırı Çinçar 
n.r"ıı·n, 18 (A.A.) - D. N. B. as- ed. i.lerek k. açın_Jmışlardır. B~nl~r~an 3 ca 5US idam edildi talebe ara•ında nümayişler ve çarpış- Af ri ı -a l\!arkoviç ve başvekll Sveskoviçle u -

ı. ""' - b dılmıştır ma!ar olmu. tur. Polis ve jandarma l< zun miiddet konuşmuştur. Sefir, bu 
<ert vaziyet hakkında şu malilmatı bırı yere ınmege mec ur e · Bren, 18 (Radyo)- Berlinde üç nUmayişçiler' dağıtmak için müdahale Admira konuşmalardan sonra derhal Anka-
ıel"tııektedir: casus idam edilmiş ve yabancı radyo eylemiştir. Birçok tevkifat yapılmış- Şer tarafından raya hareket etmiştir. 

:Resmi tebliğ hafif topçu faaliyeti~- Hı.tlerı·n k""rarı dinlediği anlaşılan 40 ya~ında blr ka- 'ır. bat rılcı Alakadar mehafil, sefirin lıu ,. 
den bahsetmektedir. Bu ateş mevzıi Q rlın da on sene hapse mahkum edilmiş- h t' b.. .. k h · t tJ kaıını~tır. Bir müddettir Veissenburg Paris, 18 (Radyo) - Afrika adın- ya a ıne uyu e emmıye a 
Civarı tekrar Fransızlar tarafından - 811ttarafı 1 inci aahif"d" - tir. J•panya - P :rtekiz daki İngiliz vapurunun, bir Alman mektedir. __ _ 
bombardıman edilmektedir. Dü~manın Londı·a, 18 (Radyo) - Yorksir Mndrid, 18 (A.A.) _ Yeni bir ls- or<~n gemisi tarafından batırılma_ * 
l>aıatinat ormanında ve Sarrebruck Post} gazetesi, Almnnyanın taarruz- Alman va p ı., d · •ı, matbuatta ~ı'ddetıı· nesri.vata vesı·- lngı"lı"z · t kt d B l panya - ortekiz ticaret rnua .. e e<ı o • Cıvarındaki hareketleri ar ma a ır. da bulunacağını ve fakat e çika ve- müzakere edecek olan Portekiz heyeti Je olmuştur. (Deyli Ek•pres), tngi-
llduraıarda düşman keşif kdolladrı esir ya Hollandadan ilerilemek istiyecek Bal kanlara kat' iven ünümüzdeki Pazartesi günü Madride !iz donanma•!nın, en bilyilk deniz ha- S::ıltanat rr.eclist ~ ilmiştir. Yukarıdu Rhin' e Uşma- olursa Jı .. şına büyük bir ıraile aça- gelecektir. rekatına mü-a'd iken. b;'tün ko"an 
nın bazı noktalarda Alman mevzile- cağını ve hele, İng'liz sahillerine as- taarruz etnıiveC?k •emilerini takip edip batırmak için toplandı 
tine yaklaşmak hareketleri m!l•ahede ker çıkarmak teşebbüsünün, ham bir --cc•**•»> ~eden dolayı bir filo tahsis edilmedi-
edi!mektedir. Havaların fena olmasına hayal olduğunu yazmaktadır. Berlin, 18 (A.A.) - Yarı resmi Krs saati <ini sor yor. Londra, l (A.A) - Kral dün Bu-
faimen Fransa üzerindeki keşif uçu~- Diplomatiche Korrespondez ga7.etesi • • Londra, 18 (Radyo} _Afrika Ya- ckingham sara_yında husugi salta -
~rıınız muvaffakıyetle devam etmiş- 1 lmanyanın Balkanlara kaqı askeri Londra, 18 ~Rad;o) - İngiltere. purunun, Admiral ş r adındaki Al_ nat meclisine riyaset etmiştir. tır. Diğer taraftan dilşman köyle~i- SVİçre bir taarruzda bulıın:ı.cağı idctiu!arıııı F'raıı.•a ve Be1çıkada. bu g_ecc .1·a11sııı- man cep kruvazörü tarafından ha_ -=*=--
~e beyannameler atılmıştır. Garp cep- <atlyen reddetmektedir. dt an ıtıbaren kıs aatı tatbık olunal:'lk- tırıldığı anlaşılmıştır. Zabıtada 
esinde tarassuta memur avcı tayya- Ordusunu tethis J b Jd ır. * 

~eıetımizıe düşman temas etmemiştir. stan u a . N b 'd 0 0 

Para, 18 (Radyo) - Havas ajan- etmiyecek Bır orveç vapuru atın. 1 General Metaksas Amerika BIÇAKLA YARALAMIŞ: 
tı, askett vaziyet hakkında şu yarı 7 Alman casusu Oslo, 18 (A.A.) - Büyük hacimde Kemalpaşada Halilbeyli köyünde 
tesıtıt tebliği neşretmiştir: Bren, 18 (Radyo) - !sviçre nrdu~u k l (Arne jode) ~ilk gemisi Ork-ıey ada- sefavethanes:nde Hasan oğlu Mehmed Koç, bıçakle 

Iltın, hava faaliyet! noktalnaznrın- başkumandanı l[eııeral qıızan, harbın ya a anmıs Jarı cJynrında batırılmıştır. 40 kişilik Alina, ıs (Radyo) _ Başvekil ge- kardeşi Abdullahı sol kolundan ya• 
dan garp cephesinde en hareketli devamı müd~etınce lsvıçre ordusu- Paris 18 (Radyo) - Havas ajan- mu~tt~bnlından 4 ki~! boğulmuştur. ııeral Melııksas, Amerika sefarctha- ralamıştır. 
tnn olmuitur. İngiliz, Fransız ve Al- nun !erhis edılmiyece~ini v~ bir istila- .ının ı;tanbuldan aldığı bir habere Birkaç yaralı vardır-. 12 kişi Niekte nesi tarafından şerefine verilen ziya_ BiR AHLAKSIZLIK: 
lııan tayyareleri çok derinlere ka - rn ugramaktansa, İsvıçrenJ<ı bu feda- "Öre orada ca<us oldukları anlaşılan karaya çıkarılmıştır. Bunlar rıuradaıı fette bulunmııştur. Bazı genç çocukları ahlaksızlığa 
dar ııçu !ar yapını !ardır. Bomba k.iirlığa __ katlanması liizırngeleceğini ~ed:' Alman yakalanmıştır. bu!"lln Nevcastle'e gelecektir. -=*=-·- sevk ve teşvik eden Ahmed adında lcuııanılmamıştır. Alman tayyareleri soylemıştır. • . 'fN M . h 'k d h . lıiri zabıtaca yakalanmış, evinde a • 
ÇoJc :tftksekten uçmuşlardır. Cephe- KÜLTÜRPARKIN payansız güzelliklerı arasında SERGi SARAY!!\ ' ersınde a ers aneJerı ra4tırma yapılmıştır Evde, birçoJr 
~en Akdenize kadar, hattii İspanya Bir tekz:p Muhteşem paviyonunda kurulan ld çocuk bulunmuştur.· Tahkikata e • 
ııd,au civarına kadr.- uçuşlar ol - Ku .. ltu"rp rk açı. 1 1ıemiyetle devam ediliyor. ~il r. Bayunda tıelılike işareti ve- Brüksel, 18 (~ad:voJ. - Kral ~~- Q Mersin, 18 (Hususi) - İkisi ka - SARHOŞLUK: 

lilını . Mozelılen Rene kadar, ka- pold ve kraliçe Vılhelmına'?ın :venı hır 0 dınlara, biri mahkumlara, diğeri umu- Bucada Aşağı mahallede sarho~ 
~ada tıküııet rdır. Topçu iılftli)'eti sulh t bbüsü için Skandınav d~vlet- Sınemasında ma mahsus olmak ur.ere burada beş olan Ekrem ve Salih nara attıkların-~ııtaddan az !muştur. Keşif mOfre- !erine işbirliği teklif ettiği tekzop o, halk dershanesi açılını ·tır. dan zabıtaca tutulmuşlardır. 
;etinin ,ı;aljmaları göriil,miiştilr; lunmaktadır. Bugün 2 büyük film 

ayyare aineması f Telefon 3646 I görülecektir 
Bugün 1-BRQDVA Y 

~ı:rmetli milclavimlerinden fördilğü rağbete binaen komedi Fransez 
sanatkllrlarından YILDi Zl 

MARİ BEL'İN ibda ettiği en son eser 1 

Olgun Kadınlar 
Fransızca sözlü 

Binlerce talep ve arzu üzerine programa ilaveten 

Gül az S itan 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

Bu senenin en bilyük ve en güzel şark filmi 

ŞİRLEY sevim'i ŞİRLEY 
Tarafından milstesna bir güzel!ikte 
temsil edilmiş son derecede zevkli 

eğlenceli, müzikli komedi 

2 - HAY AT Mücadeleleri 
Rejisör KING VIDOR büyük sanatkar T01'I KEN 

T~rafından temsil edilmiş siiyü gayretin ve sebatın şansı üzerinde 
gösterdiği neticeyi müessir bir surette er P'ıte~m film 

Ayrıca: METRO JURNAL ve .Kı-:l\JiL> _•tur 

r ELHAMRA 
IDARESl\'DE MiLLi KÜTÜPHA.VE SINEMASJN!JA 

JIHJIITEŞEJII ve MUAZZAM BİR PROGRAM 
-1-

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Başrollerde: Maı·gt..et SULLEVANT - Jaınes STEVART 
-2-

Binlerce israrlı müracaat üzerine ilave olarak 

TOSUN PAŞA 
Senenin ikinci biiyük Türk filmi. eşi ve emsali göri":nemiş 

kahkaha tufanı 
FOX Jurnalde: Dünyanın en son ve en mühir. hadiseleri 

SEANSLAR: 
Ayrıca E:l~LER JURNAL son dünya Mdis.atı 

Seanslar: 5 ve 9 da Olgun Kadınlar: 8 ve 7 de Gülnaz Sultan 
Seanslar her w(ln: Hayat mücadelesi 2.'' - 6 - 9,15 .. L -.,\il•"'~ 

,.. 2. 4,45 ve 8 de .. Cumartesi ve pazar 1,30 da Brodvay yıldızı ıle o~laı 

GfiV,i , •• - ·:::LEK: l - -·•u ud 
,vJ da başlar. 

ı ........ ımiB~ı~·1e~t~ıe~r:..ı;K~ü~r·.T~Di~~R~PdAmr.a.I•{=...m~aspğı~Iamr~ı•nadalıııl"iatmı:ıı•m•"sk•t"mdmı8r.iısı:111:1lı .......... iııııli .. DlllİİBiui~~u-~ 1 nruz halk matinesi 11 de 
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1. m Sperco vapur acentes / : F·. Henri Van Derze 

I APURLARIN HAREKET LiSTESi . 0 Z O Mı , 
Çuval 

755 Ü, ..iM 
.211 f:i. P. 
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30 Alb 
~5 A. 
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15~ T. S. Koopera. 
1:16 P. S. 1 lazraki 

99 M. j. Taranto 

393 
152541 

Yel·un. 
F.sk: Y"kun. 

t; .)o 
10 12 

8 
Jl 50 

? 25 ... 
1 

PA~ BORSASI "' 
Sterlin 
Dolar 

12 50 F. Frangı 
11 Liret 
16 İsviçre Fr. 
12 25 Florin 

8 25 Rayşmark 
10 50 Belga 
lo 50 Drahmi 
12 50 Leva 

Fi!tt 
s 2=> 
9 :;o 

Çeko:)lo\·nk kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
hveç kr. 
Ruble 

l .. , .. 5 24 
130 36 

2 9687 
6 7612 

~ 29 2690 
69 450 

21 41 
o 97 
1 6375 

13 6825 

24 0925 
o 92 
2 4.95 

31 225 
31 l!) 

ıo .,o 
12 50 
14 50 

ESHAM ve TAHVI~ T 

-
1933 ikr:ımiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istik-

razı 3. 30 40 
10 50 ıo ;;o 
6 625 6 625 
3 25 3 25 

Cumhuriyet merkez bankası 3. 

Bomonti Nektar 
Lira peşin 

1 O lira 50 kuruş 
Not: Hialarmda rakam bulunmıran 

dövjzler için fiat tescil edilmemiştir. 
l ' 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
için palto, par· % 

desü ve eyi 1 ',% ~ 
elbise ve ağır ~;. ~ 
hazır mantoları ~ ,~ 

rahim·~· .. ~ 
Kara r. a·şta 
Bulursunuz 

. .... :· .. ··. ~·' 

ll"l•lllMll ... UIN411111MIUell&N•lt .... IRff" ... lll .. ll11111111111111HltM ... lllllUllMMHltllttlUll• 

152934 U. yekun.· 
Pafomut 

30 kental J:apkık 

~lzmir Levazım Amirliği Satın Atma ~ 
KUMARCILIK: • 
Karşıyakada Vahid oğlu Osman , ~ Komisyontt ilanları ~ 

130 Hasan ve Ahmed kumar oynarken tu /zmir leı·azım amirliği S(lftn alma /;omis11onundan: 
tulmuşlardır. t~tanbul komutanlığına bağlı birlikler için 200000 kilo bulgurun kapalı 

130 

HIRSIZLIK. zarfla münakasası yapılaca!dır. Zarfüu komi~yona 21-11-939 salı günü 
· saat 10 da verilmiş olacaktır. Beher kilosıınun muhammen fiati 12 ku-

Z AH l RE: 
157 ç. arpa S 25 

30 ton p. çekirddi S 
~43 B. pamuk 4050 4.6 - KarJıyakada .Zafer sokağında Ha- ruş 50 santimdir. ilk teminatı 187G liradır İlrnle.si ayni günde yapılacak

san oglu Fehmı ve Mustafa, Meh - tır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklı<la istanlıul komutanlığı satın 
med oğlu Mustafanın 10 lirasını çal- alma komisyonuna gelmeleri. 5 10 15 19 

1 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili has· 

mışlardır. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

talıklar miltehassısı 
lzmir Beylersokak No. 82 

,Telefon No. 3286 

Cocuk Hastalıkları 
9 

H:ıst~larını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

Mü fehassısı 
Hastalannı 11.30 dan tire kadar 

BP.yler sokağındu Ahenk matbaas; 
V1\ntndn kabul eder. 

Makine Tamirhanesi 
Işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu

nunla iftihar eden bir n1üessesed1r -· Kestane pnzan demirciler 67 - 69 Telefon: 3998 --Hüseyin Hüsnü Uziş 

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız !}3~ senesi lzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amer·ka ın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sar.dalya il~ masala
nnı saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edılen meta
net zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bu!unacağı 
ve fiyatlarda hir bir ~am olmadığı!1ı saygı~ı müşteriler}me .bildiririm ... 

Her müşteriyi tatmın edecek şekılde yerlı karyola çeşıtlerı ve gayet luks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
tzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hüsnü U-ziş 

iz mir Defterdarlığından: • 

Iialil oğlu Alinin köyler şubesine olan emliik satış bedeli borcundan 
dolayı tahsili emval knnunu hilkiimlerine te\'fikan tahsilat komisyonu 
karariyle haciz edilen Mersinli Bornova caddesinde 4 ~nyılı ve 2500 lira 
kıymetindeki sebze bahçesi ve odanın mülkiyeti 3/11/939 tarihinden iti 
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24/11/939 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ilfın olunur. 3 12 19 4049 

lzmir Defterdarlığından: 
Ahmed Reşit oğl11 Mazharın Başturak şubesine olan kazanç vergisi 

borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat ko
misyonu karariyle haciz edilen Kestelli mahallesinin başturnk caddesinde 
88 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 3/11/939 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24/ll 939 cuma günü saat on beşte vilayet idare heye-
tine müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4050 

Menemen belediye riyasetinden: 
Pazarlık ilanı 

800 lira keşifli belediyemize ait itf~i~·tı arrn~z .maki.nel'liniıı t~mir~ .mev
cut şartnamesine göre 20-11-939 tarıhınde •alıbıne ıhale f•dılecegmdcn 
y~vmi rnezkOrda taliplerin daimi encümene ı:ıüracaatlhrı ilan olunur. 12 U 

lzmir Defterdarhğıtıdan: 
Sandıkçı Abclullahın yeni maliye ~ube.sine olan kazanç vergisi bor

cu11dan dolayı tah. ili emmi kanunu hükümlerine tedikan tahsilat ko
mbyonu karariyle haciz edilen Ahmetağa mahalle:-.inin Sandıkçılar soka
ğıııda 14 numaralı v~ 960 lira kıymetindeki dükkanın miilkiyeti 3/ 11/939 
tarihinden itibaren 21 giin miiddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24/11/ 93!) cuma günü saat on beşte vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4051 

iz mir Def terdarlrğından~ 
Ahmed Kasım \'e İslamın Karşı~·nka şııbP<;ine olan emlak satı~ Le<le

li borcundan dohıyı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilı;t 
komisyonu knrarı ile haciz edilen Karşıyaka Jlonanmacı mahallesinin 
Günaydın ı-oknğında 24 numaralı Ye 1015 lira kıymetindeki ar:ıanın mül
kiyeti 3/ 11/939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştır. 

Taliplerin 24/ 11/939 cuma günü saat on beşte vihi.yet idare heyeti-
ne müracaatları ilan olunur. 3 12 19 40-17 

lzmir Defterdarlığından: 
Bo,,·ııcı İbrahimin yeni maliye şubesine olan kazanç vergigi borcun

dan dolnyı tah:-ili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsiJat komiRyo
nu karariyle haciz edilen Ba:-mahnne cival'ında Abrlullnh efendi mahalle
sinin Fenerci sokağında 1-1 numaralı ve 800 lira kıymetindeki hanenin 
üçte iki his~esi 3/111939 tarihinden itibaren 21 glin müctrletle müzayede
ye çıkarılmı~tır. 

'T'aliple;in 24/ 11 / 9:1!) cuma giinü ı:.;aat on l>e~te vilayet idare he;\-·etine 
müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4048 

lzmir Def erdarlığından : 
Satış 

No. 

350 

351 

352 

340 
341 

342 

343 
34ı1 
345 
345 
347 

343 
349 

353 
354 

K. Yaka Alaybey M. Dündar 1698 inci sokak 14 tajlı 
ar3a 

K. Yaka Turan 1\1. Şimendü. 1613 inci sokak 29 tajlı 

arsa 
K. Yaka Osmanzade :\l. 1smetpaşa sokak 13 No. tajlı 
ar.sa 
1 inci Karant:na gönül sokak 30 taj No. lu arsa. 
2 inci karantina köprü bayırkaya tepe sokak bila No. 
nr:m 

K. Yaka Alaybey Mitatpaşa cad. 94-96 tajlı dükkan 
\'e ars::a 
K. YaKa Donanmacı zafer sokak 41 mükerrer tajlı arsa 
K. Yaka Bostnnlı 1803 No. Cemal so. 115 tajlı hane 
K. Yaka Bostanlı 1790 No. Kemal sokak 4/-1 tajlı arsa 
K Y«ka Bahııriye M. 1819 No. ~okak :n tajh arsa 
F" Y:·ka o~manzade M. 1764 No. Yaşaroğlu sokak 9 
taj arsa 
I\: . Yaka Behariye M:. 1849 No. sokak 31 tajh arsa 
(Altındağ su fabrikası depoları arkasında ve Mersin-
(pınar mevkiinde 286 tajlı ve eşcarı havi fevkani bir 
odalı kule 
Karşıyaka Turan M. Menemen cad. 263 tajlı arsa 
Karşıyaka Donanmacı M. Aydoğdu 1734 No. lu sokak 
43 

Satış B. 
Lira K. 

56 70 

553 00 

2425 00 
124 50 

30 50 

200 00 
369 00 
125 r.o 

14. 53 
227 50 

102 00 
217 50 

105 00 
65 30 

1 taj. arsa 151 00 
3;)5 Karşıyaka Turan l\I. Menemen cad. 196 tajh arsa 183 75 
356 Karşıyaka Donanmacı ~ı. l\lüradiye 1728 No. sokak 39 

taj hane 300 00 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 19-11-939 tarihin

den itibaren 16 gün miiı\tletle açık arttırma u:mliyle müzayedeye konul
mustur. İhaleleri 4-12-!'~:) taı·ihinde pazartesi günü saat 14 de M. Emlak 
rnü;h.ırlüğünde yapılacaktır. 1 nliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7,5 depoz;+o akÇ(;si yııtmlaı·ak yevmi mezkı1rda M. Emlak müdür
lüğünde toplan:ıcalc S:Jtış l.omi1"yonuna müracaatları ilan olunur. 

19 2 4249 

Türkiye lş bankasından: 
ölü Kesreli Ali nızanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu ~!.tında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde ~~ın t~
pu kaydına göre altı .\ iiz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dor~ yuz 
metre murabba1 mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılıga çı-
karılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrini~ani 1939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsında ve. şube 
rnüdUrlüğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar daıresin 
de yapılacak Ye en çok artırana ihale edilecektir. 

Müznyedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yUzde onu nisbcı
tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. 
. Gayri menkulün evsafı ve milzayede ve satış şartl:ın ha1•kında malu
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza mUracaatları ve arttırmay• 
girmek istiyenlcrin yukarıda gö~terilen gün ve saatte bankaya gelmelerı 
iüırnmu !lan olunıır. 
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Ouirinale vapuru 21-11-939 tari - Amerikan Ekspert lines, İnic, Nev • 
· york 

hinde Venedik, Triyesteye hareket e- N · k • • 
d kt. evyor ıçJn , 

ece ır. EXPORTER 10 t . 
Cilicia vapuru 20-ll-939 tarihinde « . > vap. son eşrın • 

Napoli, Cenova ve Marsilya limanları- de beklenıyor. 
na hareket edecektir. cEXCHESTER-. vap. 11 son teı • 

Bolsena vapuru 30-11-939 tarihinde rinde bekleniyor. 
~elanik, Burgaz, Varna ve. Köstence cEXM:lNSTER-. vap. Sonteşriıı ikiıa 
lımanlarına hareket edecektır. Ci nısfında bekleniyor. 

Caldea vapuru 30-11-939 tarihinde 
Napoli, Cenova ve :\tarsilya limanla- D. T. R. T. Budapeşt 
nna hareket edecektir. Tuna limanları için 

Brioni motörü 1-12-939 tarihinde cDUNA-. l\fot. 18 son teşrine dof· 
s~at 8 de g~lerek ay~i gün ~aat 17 de ru bekleniyor. 
Pıre, Vened1k, v.e Trıyeste lımanlarına «KASSA t İlk k~ un b ı --
hareket edecektır. > mo · an aş an .... 

Not: cmda bekleniyor. 
Rtitün bu vapurlar Triyeste veya cTİSZA> mot. İlk kanun başlan• 
eı ... Jn şimali ve cenubi Amerika gıcınd abekleniyor. 

limarılarrn :.. h 3 reket eden İtalia ano- Serv~~e Maritimc Roumain ~uc::areat 
ni . f · · k t• . Af 'k ' Koıtence Kalaı ve Tuna lımanlan m seyrı se aııı şır e ının ve rı a ic' 
ve Hindi~tana hareket eden LLOYD ·~·ukureşti vapuru 24-11-939 da 
~RİYEST!NO anonim seyri sefain bekleniyor. · 
şırketi vapurlarına tesadüf ed~r1er. 

NEERLAN'DA1SE RUAYAL Societe Commerciaıe Bulgare De 
KUMPANYASI Navigation A Vapeur - Varna 

Orion vapuru 25-ll-939 tarihinde ~Varna> vapuru 27 sonteşrinde bek· 
beklenmekte olup Anvers, Rotterdam lenıyo.r. . . 
ve Amsterdam limanlarına hareket e- 1 Haıfa, İskenderıye ve Port Saıt 
decektir. \için mal alacaktır. 

SVENSKA ORlEXT LINlEN . ---.-- ••• 
A sne 30 11 939 t 'h' d Haıfa lıkenderıye ve Port Saıt ıçm 

a vapuru · - - arı ın e « ? > vap. 15/ 20 sonteşrin ara-
beklenm.ekfo olu~ Goteborg, Kopenhag ~ında bekleniyor 
ve HelRmgfors lımanlarına hareket e-

1 
· 

decektir. v 1 · · t 'hl · · k 
SERl'ICE ·'fARfTl."ıfE ROUl'ıf AIN apur arın ısım ve an en ha • 
Ardeal vapnru 27-11-939 tarihinde kında hiç bir taahhUd alınmaz. 

beklenmekte olup Malta. Cen, va ve TELEFON: 2007 - 2008 

~:.r5ilya limanlarına hareket edecek-ıı D Ü K T Ü R 
Noh Ahvali hazora doiayioiyle na• 

lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol - ~ f N • B kt 
- b 1 h. b" "hh r u a atn1 ayra ar madıgını ve un arın ıç ır ı a:ra . 

lüzum olmaksızın değişebilir olduğu
nu ve bu huaaatan dolayı acenteye 
bir meıuUyet terettüp etmiyeceğini 
muhterem yükleyicilerin kayıt ve i
fAret etmeleri rica olunur. 

E~refpa§a hastanesi Cildiye ve 
efrenciye mütehaııaııı 

Ha!'ltalarmı her gün muayene
hanesinde öğleden ı:ıonra saat 15 

de kabul eder. 
(3 ncü Beyler) Şamlı sokak 

:No. 8 Daha fazla tafıilat için Cumhuri
yet caddeair..de Fratelli Sperco va -
pur acenteıine müracaat ediJmesi. 1··----0:::mı::-

TELEFON: 2004-2005 peratôr 
Dr.Asil Mukbil 

Olivier ve şürekası 
Limited At akam 

VAPUR ACENT ASI Memleket hastahanesi operatörü 
Atatürk caddesi Rees binası Hastalarını her gUn 3 ten sonra 
Tel. 2443 ;Birincikordonda 312 numaralı Ja-

Lcmdra ve Liverpol hatları için k:nyon apartmanında kabul eder. 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlıırı- Telefon: 3537 
mız sefer yapa<·aklardrr. 

MÜ l~ELL İT 

Ali Rıza Eve ·m 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarına 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anc.:ak mücellit t.Ll-RiZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sioariş üzerine lüks albümler yapılır. 
Müesseı:1erıin siarı saldamlık. ızi.izellik ve ~iirattır. 

Ankarapalas ---· lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendleri tatmin ede~P.k derecede mükemmel olan lokan-

·ta ve pagtahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. :Mevsim milna.se-
1.>etiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmi~lerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIMJENNUR 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

Hus~ ~t~nesil 
SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör 1 

-ADiLBiR-' 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etınek üzere 

hazırlanan Te her türlü fenni tekinıülit, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle nıücehhez olan Ese buauai haataneai 
Alaancak istasyon kartııında açılmıştır. 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve mütehauısları tarafından te• 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
~ube'ere ait polik'inik de yapılacaktır. 

TE.LEFO T: 2918 


