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Bu harbin en biiyük 
tank karşılaşması 

Bir • umı Tolon 
da kendi kendini 
batıran, bir kısmı 

müttefiklere ilti
h k edeo Fransız 
donanmasını gös 
terir temsili resim 

Fransız ordusunun 
terhis işi ·bitti 

Rusgadamerkezj 
cephesinde ! 

2 milyon Rus askeri 
Rjev ve Tropezde bü
tün şiddetile taarruza 
devam ediyor 
---------------------------.. .. .. .. •ozcusune gore 

Vaziyet 
v imdir 

Gestapo Seli Him 
ler T ulona gitti 
Alman aleyhtarı hare· 
ketlerin mesullerini mu

hakeme için askeri 
mahkemeler kurulacak 

Ankara 1 (R. G} - Hitlerln verdij i emir
le terhisine başlanan Frao11z ordaıanun terbii 
işi bitmiştir. G eneral Ronşted, Fransada 

Mem rlara kumaş 
ve a kabı tevziatı 
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ASRI Sinemada AliARAY ·,ilNJIMASiAnın Dan:.:~~:·ks~~m~: ;.•"ı~v!~.~~~~·~:;::·~!ı;,,:;:: .. :•,n 

Bu Mevsim gö;termek.te olduğu emulsiz filmleri bütün Heyecanh ve en esrarh bir mevzuuda sinesinde toplı1mış olım "e SUVARE Bu Akşam SUVARE 
Halkm dillerinde doleşmaktııdır işte : BORIS KARLOF - PETERR LORRE 

83) 83) 

İki büyük filim birden BU AKŞAM Bela LUGOSi ( Mr. Moto ) 

t 1 Gibi üç c hıın A•tiıti ıİ•ı ku !retlerile yaratı! ın ve Aıneribnın 

1 
KATHE NAGY - PAUL KEMP GEOG 

ALEXANDIR ın Yarattıklar1 

ŞEN YUVA 
Nefıs bir 4ş!r, Ba: tan nihayete kadar kahkaha ve güzel'iklerle 

dolu oefıs bir mevzuu sinema aleminde bir Harika 

.2 
S'nemanın en büyü" facia ve sergüzeşt Artisti 

••••( CESAR .ROMEONUN )•••• ............................ 
ımllH MADENLER SEYTANI HIİmı 

·-..::=s·~~iiiiiiiiii~~~·c~ .. --
----------------------------------------------

Bir şaheser daha • • rıgiltne Tarihinin M~rak ı ve 
Heyecanlı bir d~vrH biilün inlişam ve j!'Üıelliğile y şltan ve 

Baştan başa renkli 

Göz kamastıran fılm talcdim ediliyor: BAŞ ROLLERDE: 
ADOLHP WOLBURK va ANNA NEAGEL 

Gibi İki Şöhretli Artist bulunaa Bu tarihi şaheseri I 
Bü ün f.ıf ü-la"imlerimize tavsiye ederiz. 

fi 16 A ~rE 1i ~ ~ : =-= ~ Her taraftan vaki istek üzerine = _ 
1 ··ı ı·· ::::': ALKAZAR1,:::: 

'-L-f MlUJIHl~S~R~~d (-1-1 

O 
Bu proğramla da devam edecektir. Görm~yenlere son fırsat 

üroloğ peratOr ······p;k·v~k;.;d:·-·······- .............. .. 
DOKTOR •••••••••••••••••••• 

Merakla, heyHanla beklf'nen Mav4imio en l iiyülc filmleriodeo biri 

DÇ ŞEYTANLAR Suphi Şenses TÜRKÇE sozLü 
Böbrek - Mesane - Tenasül BUGÜN 2.30 da Son defa olarak 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rfl&I 11=-0~ V ~ iFO M ~~INJ~ IFIEIQ)~ Bak lstrit 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 ALKAZAR MUHASARASI Türkçe 

~:::::::::::::::::::::::=~-~~~~ •4••,.~+•++YY•YVV+••·ı~-·~·····~ ~ 
DOKTOR 

TlYl1rgut ~©ye1r 
Hergün Hastalarını HUl ümet Civarı istikamet Eczanesi karşııında 

çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftaoın Sa'ı ve Cuma günleride öğleden sonraları fa1<irlere mec· 

cani bakılır. 
2355 

sinden Temin Edebilirsiniz 
Belediye Caddesi 

• .................................... 
o ROLOG Operatör 

Dr. TAHSiN ERNART 
M ,m\ektt Ha!taoesl Bôbrek idrar yolları ve Tenuült hastalılda · ı 

müt~has~ı~ı . Avdet ile : Abidin paşa - mUsUm 
apartmanı No. 11 Hastalarını kabule başlatnu;tlr. 2787 .. 

BUGUN 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

~ ..... • #+ • ...... "'-4..t.A....._._,,,,_ ....... "' ~>.,4~ııAI. •AA.AA.~ 

~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~·~ 

TAN Sinemasında 
BUGÜN ve BU AKŞAM 

S ı bırmlıkla beklenen !enenin ilk büyüle seryal filıni başlıyor. 
Bü)ük bir servet sarfile vücu~ı retirilen en heyeca 'l lı bir şahe~er 

Cesuslulc, E-ıtirika Fedakarla en korlcıınç ve 
en ihtiraslı bir ser güz• şt işte 

Üç saat dain:ıi bir mücadele ve Kahram'lolık sabnelerile 
dolu olan bu m1cera Ro'Dam Bu gece bü ı ün heytca•ılı fılmler 

mer. k'ısı hJlkımıza meraklı ve çolt 2üz 1 
dakikalar g ç iı tecektir. 

DiKKAT: lzdıhama meydan vermemek için Biletlerinizi 
E·ken Alıoıı. Proğram A'-'şrım TRm 8 30 da ba~l.ır. ........................................................... ~ 

PEK YAKINDA • PEK YAKINDA 
a 

~ORONUN Ont:ök©lmO 

T. iŞ BANKASI 
Küç•Jk Cari hesaplar1 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEtlDELER 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 likteşıin 

tarihlerinde gapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Lirahk Lira 

1 1999 - 1999 " il ,, 
1 ,, 999 •• - 999 ,, 
1 ıı 888 .. - 888 it 

1 ,, 777 •• - 777 ., 
1 ,, 666 

" - 666 ,. 
1 !l55 

" 
555 ı· 

1 
" 

444 ,, - 444 
" 2 .. 333 

" - 666 •• 
10 

" 
222 - 2220 

" 30 ,, 99 •• 2970 ,n 

60 il 44 .. 2640 it 

250 ,, 22 ,, 5500 it 

334 .. 11 .. 3674 ,, 

TUrklye ı, Bankasın• para yat1rmakla yal-

nız para blriktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 

~•manda talllnlzl de d•nemle oluraunuz. 377 

- .... 
ln:tlyaı Sahibi ı CAViT ORAL l Rifat Y AVE.ROÔLU 
rt Neırfrı.t MMDrO· Ankat Baııld•fl 7tr r BUGON Matba:ı 8 

en Meşhur KAY KAYSeR cazının i~tiralile vücuda getirilen 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

--=ı ,. Oç ŞEYTANLAR ıı= 
Türkçe SözlU me\isimin en yeni ve cidden calıbi dikkat 

Ç' k Gürel filmi. 

ftLSARAY ve TAN Sinemalarında 
PEK YAMINDA 

Takdim edilecek ve halkımızı sonsuz bir ze.-lc ve heytcara 

düşürecelttir. Şimdiye kadar Beyaz perdede görülenlerden bam b 1şh 
Bir tarzda olan bu film için Lo~a ve Nu naralı lco!tuklar 

Şimdiden alınabilir. 

Adana as. satınalma komsiyonundan~ 
1- 180 ton Arpa kapalı zarf usulile eksiltmeye konul

muştur. 

2- Muhammen bedeli (86,400) lira ilk teminatı (6480) 
liradır. 

3- ihalesi 7 /12/942 pazartesi güoü saat t 1 dedir. 
4- Evsaf ve şartnamesi 430 kuruş mukabilinde komsi

yondan alınabilir. 
5- İsteklilerin arttırma eksiltme kanununa uygun olmak 

şa,tile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatından 
behemhal bir saat evveline kadar Adana askerlik dairesinde .. 
ki satınalma komsiyonuna vermiş bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. ı73S 18-24·30 2 

Kalağoğulları fabrikasından : 
F abrikamıtda gerek Klevland ve gen• kse Yerli çiğidi bu· 

lunan sayın müşterilerimizin ilan tarihinden azami beş gün 
içinde çiğitlerini kaldırmalarını aksi takdirde mezkur çiğitler 
gün hükmü üzerinden satılarak çiğit sahiplerine bedellerini 
tediye edeceğimizi ilin ederiz 2794 1-2-3 

BurduroQlü fabrikası müdürlüğünden : 
Fabrikamdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu ... 

{lundan her gün çırçırlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha• 
fazaya mahsus yerimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer 
müşterilerimizdtn çiğitlerini nihayet 5 güne kad1tr başka nıa· 
halle kaldırmalarını rica ederim. Aksı takdirde 5 gün için· 
deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 
üzerinden çiğitlerini naktc tahvil edeceğimi itan ederim. 2788 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1- Temizlik işleri hayvanatı için alınacak olan (30000) kilo 

saman açık eksiltmeye konulmuştur, · 
2- Samanın beher kilosunun muhammen bedeli sekiz ku 

ruş olup muvakkat teminatı !180 liradır. 
3- İhalesi birinci kanunun 18 inci cuma günü saat on 

beşte Belediye daire~inde Belediye encümeninde yapılacaktır 
İsteklilerin ayni gün ve s1atte yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile birlikte l:Sr:lediye encümenine ve şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün belediye muhasebesine müracaatları ilin 
olunur. 2795 2 8-13· 17 

1 - -K-AD-IN-ON-00-LA-CI -ZLl-HA -
Yeni getirdiğim en !!on sistem Öndülasyon makinesile 

alta aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin ba~larıda 
süslemekteyim. 

ADRES : Hastr pa.zar.ı mahallesi No. 251 

Bu harbin en büyük tank karşılaşması 
- Başhrafı Birincide- 1 

Kalininin ceMp ba ısında To 
ropet bölgesinde şiddetli muhare
bder devam diyor. BQmba uça~· 

!arımız alçaktan uçarılc düşman 

taoklarıoa ve yürüyüş halinde bıı 
lunan motörlü vasıtalara hücum 

etmiştir • 
29 • 30 ıonteırio güal .. riade 

lcıta)aı tıııtz doğ'ıı ceph.esinio başl.ca 
muharebe kesimlerinde 1024 taokı 
t .brip etmiştir. 

Aoknra 1 ( R G. ) - Rjev ve 
Tropnde başlayan Ruı taarruzları 
bütüo ıiddetilo dev.ım etınektedir. 
Stılinrrat meydan m11hareboıi ikiıt· 
ci pliua reçmiı ve Alman Baıko • 
mutenlıi•nıo dikkati bu bö'red' 
loplıt1Jttılıt•t. 

Staliograt cepbesiade lıiç bir 
değişiklik v u k u a gelmemiştir. 

Her iki taraf da bir çok tank tah· 
rip etmişlerdir. Almt.o orddarı bo· 
rada en buhranlı anları atlatıııış 
rörünmekttdir. 

Sovyetlerio Rjev ve Tropezde· 
ki taarruılara 2 milyon askere ya· 
k ın bir kaç ordu ile giriştikleri 
tah 11in ediliyor. Rjevdf' ki A iman 
kıtalarıoı duıu no nezaket kesbot · 
miştir. Riev-Viyazma demiryoln 
keailmiş, iki fehir arasanda esasla 

İri i'at ka lmam· şt1r. Sovyet taarr uı· 
lara Smo~eaık ve Viyaıma hattın· 

daki Alman ordularının ıerllorlni 
tehdide baılamıştır • 

L~oirıırada uzanan demiryol• 
Jar.ndan biri Ruslar laraf ından '"" 
ıiltniJtlr, 


