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1 Y NI BiR KADRO YAPIYOR 
VlLAYET1M1ZDEKI iAŞE TŞKILATI TAMAMk.E Bf.I EDIYE'YE 

DE~.TIR. BUNUN iÇiN BELEDiYENiN BlR KADRO IH 
DAS EDECECI HABER ALINMJŞTJR. DOND!N iTiBAREN BELE
DiYE IAŞI. IŞILE MEŞGUL OLMACA BAŞLAMIŞTIR. 

latanbul : 31 ( Tlrb6ıü m .. 
habiriadea ) - Yiyece~ madd·· 
leri İıeriadeki elltoyma hlltm-~ 
nla tlatdmlma•ndan sonra ar. 
lardanberi piyaMda *6rllemiy• 
bazı yiyecekler •eyd ... çı 
le, baıılarıaın fiyatlaraada da Lir 
•eadalaa~r. 

Halkın bulmakta en ıiyade 
alçlOk çelı:titi pirinç Ye Urfa )'• 
jln · sadan teJarik etmek i•· 
\anı ba11I olmaıtur. 

Trabıoa yafın111 ki 350 • 
Urfa 1 n · zli olen 
40f MblOD )a· 
fınıa kiloeu 260 • 280 kuruf6 , 
Urfan• Wtc. cta ~ kurufa a1t~ 
mittir. Ekler yafealarda temfı , 
i,ı riıal Urfa yafa bulunmaktadır. 

S.tlfln aerbeat y~placata İııak· 
•ındaii teb'Ufin ıaıetelerle ve 
radyo ile nqredilditi tin laft· 
yatı ticaretile llleflUI""' bir ~k 
tacalar • bu arada but parn.. 

•••lllll~M-..ı•1•1("~~ ~flj.r tı 11 

dir. 

l~FRIKAD~ 

Mısırdaki 
cephede 

durgunluk 
Kahire : 31 ( a. a. ) - Roy

ter ajan1ının 8 inci ordu yanın
d:li huıull paahabirinden : Rom
melin timdiki hatlarına mlmklln 
olurM tutmak fikrinde bulundutu 
açılu;a anlatılmalıtadır. 

Elllemeyn mevıileri boyunca 
iki sün evvel timal kesiminde ce
reyH eden piyade ve topçu mu· 
harebelarinden sonra her iki ta· 
raf kuvvetlerini yeniden topla 
•tlttadır. 

Almanlar mayn Hhaları kur· 
makta ve evvelki mayn uhala
rıdda ef•IH redi~lerl dold•r•ata 
çalıımaktadır. 

Loadra : 31 ( a. •. ) - Bu
ıün Lordlar Kamaraaanda bir de· 
meçle bulunara\ aon Libya barp
letine iftirlk edtnTbir Hintli tu
taydlft yara111 olarak tek blr H· 

keriu brtulamadıfll>a bildirmif
tir . 

Yüzme kupası 
"I ha· 

.. :~ ......... ~*8r·•4llNI• 
re"dllmea ararlaıhn mıt ır. 

Ticaret VeUletiaia lota ka 
,.,..., fimdiclea Aakar1ıda afak 
"'ik)'uta ~ ola telirlerini ,a.. 
termettr bqlamıttar. Baıı k6yliUer 
reçen tin Ankarada mahalleleri 
ttolqatak eatrfai atbi i•tlb .. l ey
ledilderi yatları halka ıatmak iı· 

"!ifler ve ldlOIUna 350 kurut 
,Wp etmiflcrdir • Şimdiden baıa 
...,,,. eor~ J>iı:İllÇ ut-

•l& ~~· ••'·~ . Din baaı
laı'.• pirinci ki10ta 80 kuraıtan 
bakkallardan almlflardar . Şehri
miıdeki b.za blylk b.kltaUar ken
dilerine kilOMa 70 kuruttan arıe· 
emen pi~i daha ucuılıyacak 
diye tereddlt edip almamıtlardar. 

Geçen tin, Atpaunnda ba11 
.. ,...,. -bir aik&ar butday ro· 
tirip Mtbklannı da haber aldım • 
pa kadar Ankara Pi· 
a.Jaınati dVar kazalardan reı~
~k mallarla çok bola .. catı tai-

dtl••'l"" 

F evkal~~ Jlff~ Kazanç 
me eleSi 

, ..... ., "'1llplıri ...... da •• 
bWfe. #•ı poUronunda atıf tepjk 
mlaabakalan · yapalacıtt haber .ı. 
uainlfbr 

Jlerg.isi 

•• • Sahip ve Bqmubanlrl 

PElllD CKLIL 80VEN 

.... , .... --

........... • • 

Akif Eyidojan imtihanlarda bulundu 
• •.......... , 

Dla ltiffeD IODrtl ... t 14 te EmaiJet mQdlriltl-de , • 
Pollı mektebi PrlP komiMr muarinlltlae ehli.Jet ve aı,.bt f 
lbna edea me .......... a, Valimiz Akif E1iclotaaua befkaabt-· f 
clald ltlr komiaJOll aaarifeti1le imtillaalan icra edilmit M imti f 
laaa eYNldan Wldk edilmek here Polia E.dtlal mlcllrlltl · 

1 
ae tWerilmiftar. lmW.. ... mavaffak olaa Polialerimiae ba ı 
pralar dileria f .......................... 
Bu yıl köylümüze 

çok tohum verilecek 
Ankara : 31 (Tlrlca6ıl 'mu· 1 

hahirinden) - Ziraa• Veklletinde 
veni bir prorramla çahpcak ted 
birleri almak lıere muhtelif ko 
miıyonlar, toplantılarına devam 
etmektedirler. Ônlmilıdekl •ene 
köylüye ıenlf mllcyaıta tohumluk 
dafıtılmaıı için tedbirler ahnmak· 
la beraber kombinafann daha faal 
ve pratik bir tekilde iatit.al aaar· 
kcıletf!ı! · •· 
nam arttanlma• amkl.ı.n a te· 
......... teclir .. 

Diler uıraftao ae>11 ._ ••• ,.. 

d• A..,ihd• tetirtllmif olan 
.,. ıiltem airut. makineleriain 

~· da. -.u. ~~ .... 
dit'. Ayraeı WmbW'-' ...... 
ibtiJK1na oevap vereoek .. llilde 
iller blr bale ıetirmek .... 
komttinalar idare heyeti kıdt'olun· 
da HHh defitiWikler Jap1lmaya 
baflanmıttır. 

lran Kabinesi 
istlla BUi ' 

SOMERBANKIN IMA1..A TI 

Y dda 90 milyon 
metre pamuklu 
yapılıp 

Aakara : 31 (Tiirb6al Muhabirin· 
den)- Slmer Bank kombiaefe· 

ri"in pa•uklu •enauc•t bpui· 
teli HDede 90 .ıı1gp naetreye 
çılcaralmııtar. Bu miktar, bitin 
yurdun ihtiyacenı, harp zarareUe· 
rinia doturduta niıbetlere pre 
temin edecek mıbiyettedir. Yani, 
ber vataDd.... aeaedo biç bir 
•kıataya .. ruı k.elmadan beter 
metre .-..oat verilebilecektir. 

AMIK OVASININ 
KURUTULMA PLANI 
TATBiK EDIUYOR 

Antakya z 31 ( Tlrb6al mu
b•biriaden )- Amık batakhkla· 
rınaa karatma projeai ICID teklini 
aı.11 ve ıeçenlerde Nafia Vekili 
Ali Faat Cebeaoyu• Villyetimiıl 
~areti eanaaanda yapt., incel91 
melerdea ..sonra hl• ~İDj 
t_et_ffikabaa bl.alıanm• brar al
tına ahD1Dlfbr • 

KUDı.a ..... illa ..... ola· 
rak 1 milyon SSS W. ~1ar lir•~ 
•k bir IMlf~ ..._. ... ,.-kon 
muı takarrlr cylemil balanmak· 
Wdar • MlllU... 26 Atutoata 
Aakarada yapllacak ~" mlnaka
ıayı müteakip derhal ameliyata 
bqlanacaktar. 

ŞimNiya luıdar .piyaaaya 20 lik 
paketler bıliade çı"-allaalrta 0: 

lan Serkldoryan •irm'•nın 10 af. 

ıarabk paketler halinde de kiya
uya çabrdmua kararlqm11tar • 
10 aiıırahk pelsetler 12;5 ....... 
aatal.aMbr. S.N., lia..aan da 
fi•didea 1oare Yealoe bar••· 
nıadan Yenice kalınhtında ,.. 
palacak ve 20 ku1111a aatdacak'ttr. 

ihracat vergisi ve 
prim meselesi 

T;caret VeUleti, aon zaman. 

larda 10&"- •a ~r1lm11 olaa 
ibracat •erıiai ile primler me1ele11 
wafua~ tetkikler yaptfm•kı.dar. 

BilhUlll ihracat ...,;sinin &bir 
Jllikhr indirilmeai _,.nuna fnla 
ehemmiyet verilmektedir~ 

rOMI midir 

edil•ifir· 



ayla 2 

Orman Mühendisleri
ne ait tayin listesi 

Ouyduklaramız 

Taııare lladar 
blJllı lıartaı 

Cenubi Amerikada Buenos Aires 
civarında bir köyde oturan bir 
çifçi pek büyük bir kartal öl

dürıaiil \le .bunun trene yüJcJiyc· 
rck tahnit etmek için şehre götür· 
müştür. Bu kartalın kanatları 14 , 
i&gasından kuyr uQ'una kadar göv· 
desi de 8 metre uıunlutuoda ol 
d1ııtu iÖrülmüştür. 

Bu dev kartal , küçük boyda 
bir tenezıüh tayyaresine benriyor 
ve yıldınm süratiyle uçuyordu. 

Kartal , 90 kilogram ağırlı · 

tında olup , o civardaki koyun 
ve keçileri kapıp parahyor, ıç lı.al· 

dıtı zamanlardı inuna bile saldı
rıyordu. 

Hayvanat alimleri , bu karta · 
lın leşini tetkik etmişler ve bu 
cesaıııetıe yırtıcı kuşların pek 1111 

dir göriildüğ"önü söyl~mİ:jleıdiı . 

ln6ilİZ. kadınları ıın bir 

prole•lo•u 

J112itiı kadınları, tramvay vat· 
maıılığl#ıa buiiin~ kiidaı kabul e· 
dılmemıt olmalarını µrotesıo et-

0 mişlerdir. Halbuki 1914 - 1'118 
Umumi harbinde erkekler ııilah 
altına çağırıldıkları zaman (ııgiliı 
kadaolım vatmanlığa alınmışlar ve 
o 211man hiçbir kazaya sebebiyet 
vermemiılerdi. 

Son zamanlurda Londrııda bin 
Jn1riliz kadını vatmanlığa alınmak 
için müracaat ettikleri zaman , 
Londra nakliyat İfletmesi , ~irndi · 
lik bu müracaatı İ"laf ctmiy~ceği 

ve ileride böyle biı lüzum hasıl 
oldutu takdird~ rnesdeyi tetkik 
edeceği cevabını vermiş, vatman-

~ 

lık ÖQ"renmiş olan hin t"rke2in 
tüznıete alınmak için sıra bekledi
tini ilave etmişJir. 

Jngiliz kadınlan , vatmanhkta 
erkeklere tercih edilmelerinde ıs 

r1r etmekte ve şu eababı muci
beyi de ileri sürmektedirler. 

- "Pariıte kadınlar , yeraltı 
şimendiferlerinde trenleri sevk ve 
idare etmek vazifesine: at.nmaşlar · 
dır. V atmarılıQ'a kabul edilmcuıek 
için f rans.ız kıtdıularuıdan o ka· 
dar ır•rjmiyiz?. 

TÜRK/YA RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 1 .8.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

7.32 Haftamn Beden T~rlıiyr.ıi 

Pro~rımı . 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55.; 
8.35 

13.30 

13.33 
13.45 
14.00/ 

14.30/ 

Müzi1' : Senfonik proğram 
Prorram ve Memlekd saat 
Ayar. 
Müzik : Türkçe plaklar. 
Ajanı Haberleri. 
Müıik : Riyaaeti Cumhur 
Bandoıu°(Şcf: lhaan Künçer) 
1. Hcrbert Haiııea: Marı: 
2, Boieldieu: •Batdat Hali 
feıi> Operatından Uvertür: 
3. Frllnz Lehar: Tebessüm· 
ter Diyarı (Fanleıi). 

14.40 lıtanbul At Yarıılarının 

Orman fakültl"sinin 1942 yılın· 
da mezun olan ve yüksek orman 
mühendisi akademik ünvan ve dıp 

loması alma~a hak kazananların 

tayinleri yapılmıştır. Yeni mühen· 
di.,lerimizi yazıyoruz: 

Ali Karaağaç, Ômer Ôzer, Rah 
mi Toker Ankaraya, Sabahattin 
Albayrak Alaşehire, İsmail Güneş 
lspartaya, Kemal Şenol Hendeğe, 
lsll Güngör Tunçeliye-, Necmettln 
Sönmez Tefenniyl", Yahya Alankuş 
mukaveleli Uludağ ormanında is· 
tihdam edilmek üzere loegöl'e, 
Ömer Erturan Lapseki'ye, Zeki 
Çeki Hen<kk reviri emrinde istih · 
dam edilmek üıere Hend.rk'e, Yu
nus Özalp Sarıkamış'a Süleyman 
Erol Uşak'a, Ahmet llııı Gelibo
Ju'ya, Besim Ogıııcan Giindoğmuı' 
a Ihsan (şıklı htanbul'a, Faik Güıı
çür Fatsaya, Orhan Yamanyar 
Fethiye'ye. Kamil Bilger Ankara'
ya, Ali i{ıza Kaptan Kotkudeli'ye, 
Mustafa Öncel Miliis'ıt, İsmail Toµ · 
rak Dörtyol'u Hüsamdtiıı Şt!ııl"r 

Erııel'c:, Mustafa Tırpan T:ıvas'a 

V11h<lt-ttin D11yarbaş ~Kell..it'e, Fa· 
ruk Sevinç Çt>ı kr.ş'ı» lıır.ıhim Ep,ı!· 
nıerı Mııdııı ııu'yıt, Yak up 

0

Güı su 
Kargı'~ a, Mustafa Kasını Daday'a, 
Mahmul Molu Belj(rat ı t"Vİrinde 

islilıdaııı edilmek ÜLere ı .. ıarıLul'a, 
ALdulluh Te1'er Gümü~lıacıköy'e , 

Abbas Cılara Gümii~lı ;rnl"'yt!, Se
lim Ôzc:r Saimbeylı'yc:, Yusuf Giiı· 
dil l!ilahiye'ye. 

Açık teteklllr 
Çok sevgili aile rcisimiı. fab · 

ıikator Bay Aziz Pamukçunun 
vukuu vde1tı ıJolayısile biı1.at ce· 
naze törenine İflirak eden ve ııe· 
relı•e telgraf ve mektupla tt•eı · 

•Üı üoıüıü paylaıaıı bil tün akı aLıt 
ve do.tlarımııa ayrı ayrı tefek· 
lı.ilrt lceılerimiı mini oldu~umJıtıı 

teıeHürlerimiıin itıliğııııs 111yın 

ııa~ett'ııiı:iıı tavaHutuou r İCd ede 
riı . 

A1.iı. Pamukçu l"~İ 
Nafia Pamukçu ve 

evlatları 

Yakalanan hırsız 
Bakırsındı nıahallt: ııuıdeıı Mu!i· 

tıafa oğlu Yusuf ile Sucu1.ade 
oı1th1tllui11de11 Muıılllfa oğlu Malı · 

mut Devyıuıi• u~lu paalald i ııiıı 

arruak kt!narııı11 çıhrdı~ı p11ntulo 
nuıı cebinden 13 lira para, ayıra, 
totoğı af ve vesı ~asıııı çalıu 111' kıt· 

çıtr hn yıkalanmıflıırdır. 

Kasket hırsızı 
l~tanbul sııbıkalılarınılan Ali 

oğlu lbrahim. Ali o~lu Tuhafı}'r('İ 
Ô~kaıın düklumından nı; lira <le . 
ğtrinde bir kasket çalarak ka 
çerken yakalaomıfhr. 

KAYIP - Osmaniye aıker· 
lik ıubeainden aldığım terhis kA
ğıdımı kaybettim . Yeniıirıi alacll
Qıoıdan hükmü yoktur. 

Osmaniyenin Alpyar kö
yünden Abdurrahman 
~lu Ahmet 317 do~umlu 

19.55 Müıik : Beraber farlular. 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20. 45 Müzik : Beste ve ıarkılar. 
?.1.00 Konuşma (Ana Eserler). 
21.15 Müıik Dinleyici istekleri. 
21.45 Konuıma (Şiir ve Neıir 

Saati). 
'.ı2.00 Müzik : Rad)'O Salon Or-

kcıtraaı. (Violonist Necip 
Atkın). 
1. Leh ar: Mart: 
2. Strausı: Viyana Bonbon• 

T.ıhminleri. 'ları: • 
18.00 

18.03 

18.45 
19.30 

19 54 

Prorım ve Memleket saat, 3. Boleldien: 'La Dıme 
Ayarı. Blanche> Uvertürü; 
Müıik : Radyo Danı Or· 4. Stolı: \Jiyan• Geceleyin 
kestraıanın Her Tetden Gflıeldir: 
Programı. • 5. Ste-pputat: Şarkı ve Tan-
(Nihad E.aenıin idaresinde). ro. 
Radyo Çocuk kulübü. 22.30 Memleket SHt Ayarı, Ajanı 
Memleket Sut Ayarı ve haberleri ve Boraalır • ... 
Alını Haberleri. 22.4~/22.~0 Yarınki Pıogram ve 
Seıbeıt 10 Dakika. Kapanış 

TORKSOZO 

1 ADANA ERKEK OCRETMEN OKULU MOOORLOGON~EN: 
Muhammen f iatı Muvakkat temınatı 

Erıakın ciıııi Kilo Kuıuı Santim Lira Kuruı 

Ekmek 15000 26 6' 299 93 
F.t 8000 ıuo 600 
F.aaul) a ( Maden ) 5000 35 131 25 
Maraş µiı ir.ci 5000 47 176 25 
Toz şt ker 1000 99 74 25 
Zeytin~· ağı (A}'valık) 1000 135 101 25 
Sadeyağı ( Uıf.ı ) 3000 180 405 
Pt>ynir \ Edirne ) 1000 125 93 75 

So~an 300'.) 13 29 25 
Patates 5000 32 120 
inek ıiitü 3000 25 55 25 
inek yo~urdu 3000 35 78 75 
Milas aabuııu 1000 110 82 50 
Maden kömüdl 50000 2.37,5 89 06 
Odun 50000 5 187 5u 

1- Adına Erlı.ek Ô~retmen okulunun Mayıs 1943 ıonuna lı.adar • 
yiyecek ve yakacak ihtiyaçları 1-8-1942 tarihinden itibaren 20 
gün müddell~ açık ekıiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme Maarif Müdürlü~ünde 21-8-1942 cuına günü aaıt 

9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır . 
3- Taliplerin 2490 aayılı kanunun '2,3 ncü maôdeleıinde yazılı 

Vl"ııaik ve % 7 ,5 niıbetindeld teminatlari!e biılilte ilııtle ıutindco 

evvel lıumisyorııt ve ıartları görmek iıtiyerılerin de her gün ukul 
.darl":tine müracaıtları ilin olunur. 1-8-14-20 
1 

11 an 
Paınuk Deneme, Islah ve Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
Kuzucu çiftliğinde bulunan biçer döğPr saplarmın toplathrıl

ması Vt! döğerı ile saman halirıe ifrağı ve bu işten çıkarılacak 
saınaııııı taksimi için taliplerirı 3 Ağustoı:ı 942 pı:tzartesi güııü 

saat 1 O det Pcrn1uk Ürdme Çiftliği müdürlüğün~ müraca1&t t+ 
nırleri iliiıı olunur. 

--------·- ··------

BORSA KOMİSERLIGINOEN : 
AJana Borsası Encümeni azalarırun y~niden intihabı 1 /Ağus · 

tos; 942 cumartesi günü Borsa binasında yapılacaktır. 
intihaba saat 9 da başlanacak ve 12 ye kadar devam olu

nacaklar. Birinci ve ikinci sımflarda kayıtlı ve Türk tabiiyetinde 
bulunan abonelerin reylerini kullanmak üz~r~ mezkur günJ~ 
Borsaya teşrifleri rica olunur. 

i 1 an 
TOPRA! MlHSOLlERI ADANA AJlHllGIHD-M : 

Toprak mahsülleri ofisi adana mıntıkası hesap merkezinde 
muhasebe işlerinde çalıştırı'mak üure iki lira yevmiye ile dört 
memur ve yetmiş beş _lira ife bir daktilo ahnacaktır. Taliplerin 
2'.! No. lu tepe bağı nacaran sokak 52 No. lu toprak mahsül· 
ler i ofisi mmtıka hesap merkezine mürac.ııatları. iı?-3 J 4460 

11 an 
CEYHAN BELEDiYE REISLIGINDEN 

25 Lira asli maaşlı Ceyhan 
mürıhaldir. 

belediye mesul muhasipliği 

Memurin kanunundaki evsafa haiz olanlann evrakı müsbi-
tf"lniJ~ Ct-ylıan belediye riyasetine müracaatları ilin olunur. 

28-30 - 1 14444 

TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• .. rihl : 1888 

5-rntayui: .J(J0.000.000 Taı-lt Lira .. 
Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

·Para l>iriktirenlere 28.800 lira ikramiye :veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
aı ~O lirasa bulunanlara senede 4 def4t QekDecek kur•a ile 

aoaf"daki plAna gare iknmiye da111tlacakbr. 

4 
4 

' 40 
ıoo 

120 
160 

Adet • 

• 

.. 

.. 

1000 
MXJ 
250 
lOO 

so 
40 
20 

Liralık 4000 Urı 

'2000 .. .. 1000 .. 
.. 4000 .. 
.. sooo .. 
.. 4800 .. .. 3200 .. 

DIKKA T : Heıaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan apğı düşmiyenlere ikramiye çıkbj'ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa: 11 - EylQl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 t Haziran taribleriııde çekilecektir . -

1 Ağustos 1942 

~===================···· .. ··,==================:::ıııı~ 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

De.ine Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güze) otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmı1ftır. 

Tam Pan•İyon ( Kohv•altı, Y•melı, Banyo) lıahul 
edilir. 

nıatıar çoll matelllldlr. .............. 
Turizm Oteli 

n 

Bu yaz~~~~= t~!~~,~~şterilerini İ 
kabule hazırlanmıştır. 

Hatayın ve bütün Çukurovanın eo ~zel aayfiyeai ve iıti 
rahat yeri olau Souk Olukla ıakiaı ve rabıtl bir tatil devreli 
ıeçirmek iıteucuiz mutlaka TURiZM OTELİ'ne ioi11iz. 

---- ·-·-··-----
Turizm Oteli 

ANTAKYA'DA 
Antakyanın Biricik Otelidir 

Y •nid•n tanzim edilen hahçeıi ve lokantaıile An
takyada seçme in•o11ların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELOqAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

====================··········==================:::t 

= = :: = = = = = # # = = :: ;: # = :x # xrı 

Gaoı.oa • OPEB& TOB 

Doktor Tahsin-Ernart 
Meınleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaıa Mü•lim apartmanında ha•t .larını 
kabule baılamırtır 

6 ıs 14398 

===~==c==========u::: 

• ~·~ ..... ... . ........ .-..'91> .... ._..~ .......... -·~·-·-- ................. ~•19••; • • 
• • ! DOKTOB i • • i ! 

; Numan B. Güreli 
• • • . • 

Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamıştır 

Cenubun Yegane Sayfiyesi .. 
ISKENDERUN SOGUKOlUI YAYLASllDl 

Çamlar Oteli 
Otele elektrik cereyanı gelmiştir. On günden fazla 

kalacak olanlara hususi tenzilat yaptlır. Banyolar 
smıflara ayrılmış olup fiyatlar herkese elverişlidir • 

Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz . 

6-15 14426 

00066 ................... . 

Utnumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlii 
Baıılciı iıyer: Türkaöıü MatbaalJ 


